
   

1 

 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Κομοτηνή  05/10/ 2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
Αριθμ. Πρωτ.: 39406 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2021 - 2022 ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ»  

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΔΠΘ στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης», με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5109495 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης 1504/18-03-2019, κωδ. ΕΔΒΜ96, όπως τροποποιήθηκε -3η έκδοση- και ισχύει, και την 
Απόφαση Ένταξης Α.Π.80716/19.07.2021 και ΑΔΑ: ΨΙ5Λ46ΜΤΛΡ-ΧΡ9), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με χρονική διάρκεια έργου από 1/10/2021 έως 30/9/2022 (ή κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού 
έτους σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο που ισχύει  μετά από απόφαση Συγκλήτου 61/50/17-06-2021) και Υπεύθυνo Πράξης 
τoν Καθηγητή κ. Γ. Μπρούφα, και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 104/01-10-2021), προσκαλεί 
Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σε ένα από τα επιστημονικά πεδία που έχουν οριστεί από τα Τμήματα του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης και αφορούν στα προγράμματα σπουδών τους, όπως αυτά έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΔΠΘ 
(αποφάσεις με α.π. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/56064/2374/23.06.2021 Ορθή επανάληψη, και τις Αποφάσεις Συγκλήτου για τον ορισμό νέου 
επιστημονικού πεδίου για το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής α.π. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/920/52/17.09.2021 και για το Τμήμα Ιατρικής α.π. 
ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/6850/269/01.10.2021) καθώς και τις Αποφάσεις των Συνελεύσεων για το Τμήμα Γλώσσας Φιλολογίας & Πολιτισμού 
Παρευξείνιων Χωρών ( Απόφαση με α.π. ΔΠΘ/ΓΦΠΠΧ/5311/105/22.09.2021) και του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος 
(Απόφαση με α.π. ΔΠΘ/ΤΜΠΕ/7265/252/30.09.2021) , και αναλυτικά περιγράφονται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων, που 
επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες Νέοι/ες Επιστήμονες, κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος καλούνται να υποβάλλουν Πρόταση Διδασκαλίας  
σε ένα μόνο από τα κατωτέρω επιστημονικά πεδία των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης καθώς επιτρέπεται μόνο μία πρόταση διδασκαλίας ανά διδάσκοντα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η 
κάθε πρόταση διδασκαλίας περιλαμβάνει υποχρεωτικώς σχεδιαγράμματα διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα που ανήκουν στο 
επιστημονικό πεδίο της επιλογής του υποψηφίου διδάσκοντα που καταθέτει την πρόταση. 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια του Πίνακα 1. Σημειώνεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον 
υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως 3 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή 
της. 

Πίνακας 1: Κριτήρια αξιολόγησης / βαθμολόγησης 

ΑΔΑ: 6Π7246ΨΖΥ1-ΥΡΛ
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Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
01.01.2011 

Ναι/Όχι 

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής 
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

Ναι/Όχι 

Κριτήριο 3: υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του 
επιστημονικού πεδίου  

Ναι/Όχι 

Κριτήριο 4: βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  Σύνολο από 0 έως 70 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως: 

i. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής  0-10 

ii. Συνάφεια δημοσιευμένου έργου  0-10 

iii. 1Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 
Η ανώτερη βαθμολογία δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 40 μόρια 

0-40 

iv. Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία σε ερευνητικά κέντρα ή ερευνητικούς 
οργανισμούς/φορείς ή εταιρείες με ερευνητική δραστηριότητα.  

Η διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται στη μεταδιδακτορική έρευνα. Η μοριοδότηση 
αντιστοιχεί σε 1 μονάδα ανά έτος (12 μήνες). Σε περίπτωση που ο χρόνος απασχόλησης 
είναι μικρότερος του έτους, η μοριοδότηση υπολογίζεται αναλογικά. 

10 

Κριτήριο 5: Σχεδιαγράμματα Διδασκαλίας για όλα τα οριζόμενα μαθήματα του 
επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα (κατώφλι: 20/30):  

Σύνολο από 0 έως 30 
επιμεριζόμενο ακολούθως: 

  i.  Συνάφεια με την περιγραφή των μαθημάτων του πεδίου   0 - 10 

 ii. Ενσωμάτωση καινοτόμων μεθοδολογιών/σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων και 
βιβλιογραφικής υποστήριξης 

0 - 10 

iii.  Δομή, οργάνωση και κατανομή της διδακτέας ύλης 0 - 10 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 100 
 

1Βαθμολογία Κριτηρίου 4iii -  Δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια. 

Α/Α Δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Άρθρο σε Περιοδικό (με κρίση) 1-3 μόρια / δημοσίευση* 
2 Άρθρο σε Περιοδικό (χωρίς κρίση) 0.5 μόριο / δημοσίευση 
3 Άρθρο σε Πρακτικά Συνεδρίου (με κρίση) 0.5 μόρια / δημοσίευση 
4 Άρθρο σε Πρακτικά Συνεδρίου (χωρίς κρίση) 0.2 μόρια / δημοσίευση 
5 Ανακοίνωση / Περίληψη σε Πρακτικά Συνεδρίου 0.2 μόρια / ανακοίνωση 
6 Βιβλίο - Διδακτικό Εγχειρίδιο 2 μόρια / δημοσίευση 
7 Μονογραφία 2 μόρια / δημοσίευση 
8 Κεφάλαιο σε Συλλογικό Τόμο  1 μόριο / δημοσίευση 
9 Επιμέλεια Συλλογικού Τόμου 1 μόριο / συλλογικό τόμο 
10 Μετάφραση / Επιμέλεια Μετάφρασης 1 μόριο / δημοσίευση δημοσίευση 

*Για τη βαθμολόγηση θα χρησιμοποιηθεί η κατάταξη των περιοδικών στο Scimago Journal & Country Rank 
(https://www.scimagojr.com/journalrank.php) ως εξής: Περιοδικά κατηγορίας Q1: 3.0, Περιοδικά κατηγορίας Q2: 2.5, Περιοδικά 
κατηγορίας Q3: 2.0, Περιοδικά κατηγορίας Q4: 1.5, Λοιπά : 1.0. 
 

Οι υποψήφιοι/ες που στο «Κριτήριο 5» (του ως άνω πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης / βαθμολόγησης) δε συλλέγουν 
σωρευτικά βαθμολόγηση τουλάχιστον ίση με το κατώφλι βαθμολόγησης των 20 μορίων, θα αξιολογούνται αλλά δε θα 
γίνονται αποδεκτοί/ες για επιλογή (αποκλεισθέντες). 

Η συνολική βαθμολογία της υποψηφιότητας ενός δυνητικού ωφελούμενου θα προσαυξάνεται κατά 20%, εφόσον δεν 
έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων 
προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. Η ως άνω προσαύξηση στη 
συνολική βαθμολογία θα πραγματοποιείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης, εφόσον ο υποψήφιος προσκομίσει την υπό 
στοιχείο στ’ ΥΔ, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20 (Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ΕΔΒΜ45 
Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ΕΔΒΜ82 Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
ΑΔΑ: 6Π7246ΨΖΥ1-ΥΡΛ
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2020(Ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021). Για τις περιπτώσεις των ανωτέρω υποψηφίων θα υπάρξει διασταύρωση της μη 

προγενέστερης συμμετοχής του ΑΦΜ του υποψηφίου με βάση τα Απογραφικά Δελτία των Πράξεων των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, 

ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ. 
Η επιλογή των υποψηφίων της παρούσας πρόσκλησης θα γίνει από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων του ΔΠΘ, κατόπιν 

εισήγησης των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης, οι οποίες θα οριστούν ανά επιστημονικό πεδίο από τις Συνελεύσεις των 
Τμημάτων, απαρτιζόμενες από το ακαδημαϊκό προσωπικό του ΔΠΘ, και οι οποίες θα επικυρωθούν από την Επιτροπή Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΔΠΘ. Μετά την αξιολόγηση θα καταρτιστεί προσωρινός πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, για τους δε 
τυχόν αποκλεισθέντες θα υπάρχει ξεχωριστός πίνακας με αναφορά μόνο στον αρ. πρωτ. της αίτησης. Τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας επιλογής, η οποία θα διενεργηθεί κατά τον παραπάνω αναφερόμενο τρόπο, θα εγκριθούν-επικυρωθούν σε 
συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΔΠΘ.  

Οι προσωρινοί πίνακες που θα περιέχουν τα ονοματεπώνυμα και τις μονάδες βαθμολόγησης στα παραπάνω κριτήρια 
μόνο για τους/τις επιλεγέντες/είσες ανά επιστημονικό πεδίο καθώς και τον αριθμό πρωτοκόλλου για τους/τις υπόλοιπους/πες 
υποψηφίους-επιλαχόντες/ούσες με σειρά κατάταξης, θα αναρτηθούν στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και στην ιστοσελίδα της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης 
της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ-ΔΠΘ στην ιστοσελίδα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, με την οποία απόφαση 
κυρώνονται οι προσωρινοί πίνακες, καθώς και δικαίωμα πρόσβασης τόσο στις αξιολογήσεις όσο και στους ατομικούς φακέλους 
υποψηφιότητας των ιδίων αλλά και των υπόλοιπων υποψηφίων με υψηλότερη κατάταξη, μετά από αίτηση τους  προς τον ΕΛΚΕ 
του Δ.Π.Θ. στην οποία θα αιτιολογείται με σαφήνεια ο σκοπός της πρόσβασης και η ύπαρξη εύλογου ενδιαφέροντος, ομοίως εντός 
πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ-ΔΠΘ στην 
ιστοσελίδα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ, και υπό τον όρο της τήρησης των προϋποθέσεων του άρ. 5 του Ν. 2690/1999, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Ν. 4624/2019. 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 πρόσβαση στους φακέλους των άλλων υποψηφίων μπορεί να γίνει μόνο στο χώρο του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, παρουσία προσωπικού του Ιδρύματος, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Γραφείο 
Πρωτοκόλλου (25310-39192 ή 25310-39132) για τη σχετική συνεννόηση. 

Οι ενστάσεις αξιολογούνται από Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία ορίζεται από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων και 
αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το ακαδημαϊκό προσωπικό του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης, τα μέλη της οποίας δεν επιτρέπεται να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ΄ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας 
με οποιονδήποτε υποψήφιο. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής συντρέχει το κώλυμα του προηγούμενου 
εδαφίου, αυτό οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ζητώντας την αντικατάστασή του. 
Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. 

Το αίτημα πρόσβασης σε αξιολογήσεις, φακέλους κ.λπ. υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση rc@duth.gr, με ρητή αναφορά, πέραν του σκοπού πρόσβασης, και στον Α.Π. της Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στον Α.Π. της αίτησης του υποψηφίου, στο επιστημονικό πεδίο καθώς και στα στοιχεία της ταυτότητάς 
του (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, διεύθυνση κατοικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας). Το email θα πρέπει να αποστέλλεται από το email 
που χρησιμοποίησε ο υποψήφιος για την υποβολή της υποψηφιότητάς του στο teach.duth.gr. Η δε ένσταση θα γίνεται με έναν 
από τους παρακάτω αναφερόμενους τρόπους: α) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: rc@duth.gr, 
ομοίως από το email που χρησιμοποίησε ο υποψήφιος για την υποβολή της υποψηφιότητάς του στο teach.duth.gr, β) με 
αυτοπρόσωπη κατάθεση από τον ενιστάμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, γ) μέσω ταχυδρομείου, δ) μέσω 
ταχυμεταφορέα στην παρακάτω αναφερόμενη διεύθυνση και έως τις 14:00. Στους τελευταίους δύο τρόπους ως ημερομηνία 
υποβολής της ένστασης θεωρείται η ημερομηνία στη σφραγίδα του ταχυδρομείου/ταχυμεταφορέα. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δε 
λαμβάνονται υπ’ όψη και δεν εξετάζονται.  

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  
Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη 
Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100 
Γραφείο Πρωτοκόλλου 
Οι οριστικοί πίνακες αξιολόγησης (μετά την εξέταση των ενστάσεων) θα αναρτηθούν επίσης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

καθώς και στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Δ.Π.Θ. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία θα είναι εκείνος/η που θα 
κληθεί να αναλάβει το έργο. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ης ή μη αποδοχής ανάληψης του έργου ή αδυναμίας συνέχισης του 
διδακτικού έργου δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επόμενων κατά σειρά επιλαχόντων 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 4i του πίνακα κριτηρίων και αν συμπίπτουν, ο/η υποψήφιος/-α που έχει τις περισσότερες μονάδες στο 

mailto:rc@duth.gr
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κριτήριο 4ii και στη συνέχεια στο κριτήριο 4iii και στη συνέχεια στο κριτήριο 4iv. 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 που έχει οριστεί ανά 
επιστημονικό πεδίο. 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. 

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ  

1. Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή το οποίο: 

 Έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2011.  

 Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου 
Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 

 Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 Δεν κατέχει θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης.  

 Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.  
 
Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 κάθε ωφελούμενος μπορεί να διδάξει μαθήματα σε ένα (1) μόνο 
Ίδρυμα και αποκλειστικά σε ένα (1) μόνο Τμήμα. Επιπλέον, οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο 
συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. 
 

2. Οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κειμένων 
διατάξεων και συγκεκριμένα της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

3. Η κάλυψη περισσοτέρων του ενός (1) επιστημονικού πεδίου από τον ίδιο διδάκτορα δεν επιτρέπεται ανεξαρτήτως του 
Ιδρύματος υποδοχής. 

4. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Σύμβασης συνάδουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των 
περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, 
συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 
σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος. 

5. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση της αυτοδύναμης διδασκαλίας του συνόλου των 
μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο κάθε επιστημονικό πεδίο, συμπεριλαμβανομένης της εξεταστικής του τρέχοντος και 
οποιουδήποτε επαναληπτικού εξαμήνου κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικής βεβαίωσης του 
Προέδρου του οικείου Τμήματος. Η πληρωμή του κάθε ωφελούμενου θα πραγματοποιείται μετά την πιστοποίηση από τον 
Πρόεδρο του οικείου Τμήματος (βάσει σχετικής βεβαίωσης) της υλοποίησης της διδασκαλίας των μαθημάτων και υπό τον όρο της 
ύπαρξης σχετικής χρηματοδότησης από τον φορέα χρηματοδότησης κατά τη στιγμή της πληρωμής.  
 
6. Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2022 
περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου ανεξαρτήτως της διάρκειας ή της μορφής της σύμβασης.  

7. Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται σε 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό 
έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).  

8. Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή του ωφελούμενου αναπροσαρμόζεται αναλογικά και 
διαμορφώνεται στα 2/3 της ανωτέρω αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων και στο 1/3 της αμοιβής σε περίπτωση 
ανάθεσης ενός (1) μαθήματος.  
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9. Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται σε διαφορετικό νομό ή νησί από εκείνο στον οποίο 
βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο αυτός διδάσκει και προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης / διανυκτέρευσης 
του ωφελούμενου, η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται κατά 400,00€ στην περίπτωση που διδάσκει μάθημα/τα σε ένα μόνο εξάμηνο 
ή κατά 800,00€ σε περίπτωση που διδάσκει μαθήματα και στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους. Το ως άνω ποσό δεν 
υπόκειται σε αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων. Σε περίπτωση που δεν 
πραγματοποιηθούν δια ζώσης όλες οι απαιτούμενες κατά νόμο διαλέξεις, ο ωφελούμενος θα αποζημιωθεί αναλογικά επί των 
πραγματοποιηθεισών μετακινήσεων σε σχέση με το προβλεπόμενο σύνολο αυτών. 

10. 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 
(για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στο συνημμένο στην παρούσα Πρόσκληση Παράρτημα για τη 
συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων). 

11. Το έργο θα υλοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τα δε μαθήματα θα γίνουν δια ζώσης, 
εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας που αφορούν σε συνθήκες πανδημίας. 

12. Σε περίπτωση επιλογής ωφελούμενου ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος απαιτείται η προσκόμιση σχετικής άδειας άσκησης 
της εν λόγω εργασίας από το αρμόδιο κατά νόμο όργανο, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε 
περίπτωση αδυναμίας έγκαιρης προσκόμισης της σχετικής άδειας ο Δικαιούχος προβαίνει στην κλήση του επόμενου, στην σειρά 
κατάταξης υποψηφίου. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την εν λόγω πρόσκληση καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, από κοινού με τα 
απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη σελίδα https: // teach.duth.gr, αποστέλλοντας τα 
κάτωθι: 

 Πρόταση Υποψηφιότητας (συνημμένη στην πρόσκληση) 

 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για κάθε μάθημα του αιτούμενου επιστημονικού πεδίου που 
αναφέρεται στον Πίνακα Επιστημονικών Πεδίων. 

 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 Ενιαίο αρχείο Βιογραφικού Σημειώματος & Παραρτήματος με το σύνολο των εγγράφων προς τεκμηρίωση όσων 
αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αποτυπώνονται κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 
I. Εκπαίδευση (βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές Α και Β κύκλου με τα σχετικά αντίγραφα των τίτλων σπουδών στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 
II. Ηλεκτρονική διεύθυνση ιστότοπου (για παράδειγμα Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ή άλλο αποθετηρίου) με 

δυνατότητα πρόσβασης στη Διδακτορική Διατριβή (εναλλακτικά η Διδακτορική Διατριβή μπορεί να αναρτηθεί σε 
ιστότοπο αξιοποιώντας τεχνολογίες cloud (π.χ. Google, Dropbox, κλπ.) και ο σχετικός σύνδεσμος να αναφέρεται στο 
βιογραφικό του υποψηφίου/ιας) 

III. Πλήρης κατάλογος δημοσιεύσεων σε ενότητες:  
1) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (με κρίση),  
2) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά (χωρίς κρίση),  
3) Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων (με κρίση) 
4) Άρθρα σε Πρακτικά Συνεδρίων (χωρίς κρίση) 
5) Ανακοινώσεις / Περιλήψεις σε Πρακτικά Συνεδρίων 
6) Βιβλία - Διδακτικά Εγχειρίδια 
7) Μονογραφίες 
8) Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους  
9) Επιμέλεια Συλλογικών Τόμων  
10) Μεταφράσεις / Επιμέλεια Μεταφράσεων 
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IV. Μεταδιδακτορική έρευνα, απαιτείται τεκμηρίωση με προσκόμιση σχετικού εγγράφου(βεβαιώσεις απασχόλησης από 
τον αντίστοιχο φορέα, βεβαιώσεις/συμβάσεις μεταδιδακτορικής υποτροφίας, κλπ). 
 

V. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ με το σύνολο των εγγράφων προς τεκμηρίωση όσων αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα  (π.χ. 
αντίγραφα δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων σε συνέδρια, τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις απασχόλησης, κλπ.) 

 Ηλεκτρονικό αρχείο (pdf) της διδακτορικής διατριβής 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ιστοσελίδας 
www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta (περίπτωση κατά την οποία η Υ.Δ. θα εκτυπώνεται και θα 
προσκομίζεται ή θα διακινείται ηλεκτρονικά),  στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α: α) έλαβε γνώση των όρων της 
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του 
βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) κατά την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί ως ωφελούμενος της 
πράξης, δεν θα κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή 
συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην 
αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος δ) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού του ΔΠΘ και ε) δεν κατέχει 
θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, στ) [ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ 
82 καθώς και ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020] δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20 Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ΕΔΒΜ45 
Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, ΕΔΒΜ82 Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 
Ακαδημαϊκά έτη 2019-2020 και 2020-2021 και, τέλος, ζ) [ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΡΡΕΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ] 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. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται:  

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

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

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

Σε περίπτωση επιλογής υποψηφίων η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση θα κατατεθεί και πρωτότυπη προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η συμβασιοποίησή τους. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας θα πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο έως την  20η Οκτωβρίου  2021 και ώρα 14:00.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο επικοινωνίας 25310-39075. 

Σημειώνεται ότι η παρούσα πρόσκληση α) δεν συνεπάγεται για την Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 
και κατ’ επέκταση για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο καμία απολύτως δέσμευση για σύναψη σύμβασης με τους υποψηφίους και β) 
δημοσιεύεται υπό την αίρεση της έγκρισης της χρηματοδότησης της Πράξης, ενώ η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί το δικαίωμα να 
μην προβεί σε έγκριση προτάσεων της υπόψη πρόσκλησης, αζημίως γι’ αυτήν. Επισημαίνεται επίσης ότι η παρούσα πρόσκληση 
δύναται σε κάθε στάδιο αυτής να ματαιωθεί, χωρίς έκαστος υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι της αναθέτουσας 
αρχής. 
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Τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία επικοινωνίας των ωφελουμένων θα αποσταλούν στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (επίσημος 
φορέας του ελληνικού στατιστικού συστήματος), προκειμένου να επικοινωνήσουν μαζί τους για τη διεξαγωγή διαδικασίας 
αξιολόγησης του έργου της Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας. 

Τα προσωπικά δεδομένα σας διατηρούνται για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση σίγουρα για όσους επιλεγούν και σε κάθε 
περίπτωση για όσο απαιτεί η νομοθεσία και οι ελεγκτικές αρχές του προγράμματος. 

Για περισσότερη ενημέρωση για την πολιτική προστασίας των προσωπικών  δεδομένων σας που εφαρμόζει το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και τους τρόπους άσκησης των δικαιωμάτων που σας εξασφαλίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας 
Δεδομένων (GDPR)  και ο νόμος 4624/2019, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: Προστασία Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα ( GDPR).  

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΔΠΘ (www.duth.gr), στην ιστοσελίδα του γραφείου 
διασύνδεσης του ΔΠΘ (www.career.duth.gr), στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΔΠΘ (www.rescom.duth.gr), στις ιστοσελίδες των 
αντίστοιχων Τμημάτων του ΔΠΘ και  ταυτόχρονη ενημέρωση της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@epeaek.gr.  

 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ 

 

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

https://rescom.duth.gr/el/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%b1/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bd%cf%89%ce%bd/
https://rescom.duth.gr/el/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%ac%cf%81%ce%ba%ce%b5%ce%b9%ce%b1/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%bd%cf%89%ce%bd/
http://www.duth.gr/
http://www.rescom.duth.gr/
mailto:info@epeaek.gr
ΑΔΑ: 6Π7246ΨΖΥ1-ΥΡΛ
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ΠΡΟΤΑΣΗ 

ΕΠΩΝΥΜΟ :  ..................................................... 

ΟΝΟΜΑ : ...................................................... 

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ : ...................................................... 

ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ : ...................................................... 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ...................................................... 

  ...................................................... 

ΤΑΧ. ΚΩΔ. : ................................... 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ................................... 

(σταθ. & κιν) : ................................... 

E-MAIL : ................................... 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ : ................................... 

ΗΜΕΡ. ΕΚΔ. : ................................... 

ΕΚΔ. ΑΡΧΗ : ................................... 

ΑΦΜ                       :………………………. 

 

 

Κομοτηνή     ................................. 2021 

 

ΠΡΟΣ 

ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. 
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  39406/05-10-2021) 

     

Σας υποβάλλω πρόταση υποψηφιότητας με 

συνημμένα τα απαιτούμενα από την Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά 

δικαιολογητικά, προκειμένου να συμμετάσχω στη 

διαδικασία επιλογής της κάτωθι θέσης 

(τμήμα/επιστημονικό πεδίο): 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………… 
 
Συνημμένα υποβάλλω: 

1) ...................................................................... 

2) ...................................................................... 

3) ...................................................................... 

4) ...................................................................... 

5) ...................................................................... 

6) ...................................................................... 

7) ...................................................................... 

8) ...................................................................... 

 

Ο/Η ΑΙΤ………. 

................................... 

(υπογραφή) 

ΑΔΑ: 6Π7246ΨΖΥ1-ΥΡΛ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
 

1. Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σαφή 
και νόμιμο σκοπό της Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από 
νέους Επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «απόκτηση 
ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021 - 2022στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης». 

2.  
Η νομιμότητα της επεξεργασίας βασίζεται στην εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται από το ΔΠΘ προς 
εσάς και προς το δημόσιο συμφέρον.  
2.   Τα δεδομένα αυτά είναι απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα χρειάζονται, και 
διατηρούνται για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για να εξεταστούν οι αιτήσεις και όσο απαιτεί η νομοθεσία, 
αναφορικά με την διατήρηση των δεδομένων για χρήση από ελεγκτικές αρχές. Μεγαλύτερος χρόνος για την  
διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι επιτρεπτός,  μόνον εφόσον προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία. 
3. Τα προσωπικά στοιχεία σας θα παραμείνουν ασφαλή  στο ΔΠΘ,  και ενδέχεται να κοινοποιηθούν στις 
ελεγκτικές αρχές του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για λόγους έννομου συμφέροντος 
τρίτου, εφόσον αυτό δεν υπερέχει των ελευθεριών και των δικαιωμάτων σας, και μόνο αν ζητηθούν νόμιμα. 
4. Για τα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε με γραπτό τρόπο να ζητήσετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας 
που αφορούν στην ενημέρωσή σας για την επεξεργασία τους, στην πρόσβασή σας σε αυτά, στην διόρθωσή 
τους,  στον περιορισμό της επεξεργασίας τους και στην εναντίωση στην επεξεργασία. Το ΔΠΘ δεν 
επεξεργάζεται τα στοιχεία σας με αυτοματοποιημένο τρόπο και δεν δημιουργεί προφίλ σύμφωνα με τον 
Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.  Μπορείτε να ζητήσετε από τις υπηρεσίες μας το έντυπο της 
αίτησης για την άσκηση των δικαιωμάτων σας ή να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα  μας Προστασία 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( GDPR). 
5.Εάν έχετε ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για τα δικαιώματά σας ή 
ακόμη αν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά δεδομένα  σας θα πρέπει  να επικοινωνήσετε με τον 
Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΔΠΘ στο dpo@duth.gr  και θα ανταποκριθούμε το συντομότερο 
δυνατόν και όχι αργότερα από  ένα μήνα. 
6.Εάν δεν επιλύσουμε το θέμα της παραβίασης των δεδομένων σας μπορείτε να  το καταγγείλετε  στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω του sitehttps://www.dpa.gr. 
 7.  Για περισσότερη ενημέρωση για την πολιτική προστασίας των προσωπικών  δεδομένων σας που 
εφαρμόζει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και τους τρόπους άσκησης των δικαιωμάτων που 
σας εξασφαλίζει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων ( GDPR )  και ο νόμος 4624/2019, 
παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
( GDPR).     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
http://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
javascript:void(window.open('/imp/dynamic.php?page=compose&to=dpo%40duth.gr&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'))
https://www.dpa.gr/
http://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
http://duth.gr/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B9%CE%BF/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%94%CE%B5%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B1-GDPR
ΑΔΑ: 6Π7246ΨΖΥ1-ΥΡΛ
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Πίνακας  Επιστημονικών Πεδίων 
 
 
 

Α/Α ΤΜΗΜΑ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

ΘΕΣΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ(ΩΡΕΣ 
ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ) 

ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ 

ΣΚΕΛΟΥΣ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

1 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

15ΕΥ5Ν 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
2 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με θέματα οικονομίας και προγραμματισμού των κατασκευών. 
Οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να αξιολογήσουν μια επένδυση και να επιλέξουν την πιο συμφέρουσα επένδυση 

μεταξύ άλλων. Να μπορούν να εκτιμήσουν το κόστος ενός έργου. Να μπορούν να συντάξουν έναν προϋπολογισμό και 
τεύχη δημοπράτησης έργων.  Τέλος θα μπορούν να παρακολουθήσουν οικονομικά και χρονικά τις επιμέρους εργασίες 

κατασκευής ενός έργου. (Θεωρία τέσσερις (4) ώρες, Εργαστήριο δύο (2) ώρες). 

ΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΑΠΠ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ 

1 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την εκπόνηση ερευνών με ερωτηματολόγια, που απαιτούνται 
για την περιβαλλοντική οικονομική αξιολόγηση και την μοντελοποίηση των περιβαλλοντικών προτιμήσεων των 
εμπλεκόμενων φορέων κατά τη λήψη αποφάσεων σε έργα που αφορούν το περιβάλλον. (Θεωρία δύο (2) ώρες, 

Εργαστήριο μία (1) ώρα). 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

15ΗΥ4Ν-Κ1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 

1 ΕΑΡΙΝΟ 

Ανάλυση μακροοικονομικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών δεικτών. Εκτίμηση μακροοικονομικών μοντέλων 
εκπομπών CO2. Αγορά της Ενέργειας και τιμολόγηση στην Ελλάδα. Αποσβέσεις ενεργειακών επενδύσεων, εκτίμηση 

λειτουργικού κόστους και κόστους παραγωγής ενέργειας. Εκτίμηση και αξιολόγηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
(Θεωρία δύο (2) ώρες, Εργαστήριο μία (1) ώρα). 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

2 

ΓΛΩΣΣΑΣ, 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Υ8 

 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΟ 
ΧΩΡΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ 

0 ΕΑΡΙΝΟ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επίγνωσης, από την πλευρά των φοιτητών/τριών, επάνω σε βασικά θέματα της 
ελληνικής παρουσίας και εξέλιξης στον ευρύτερο Παρευξείνιο χώρο κατά τους αρχαίους χρόνους, ήτοι από τον 7ο αιώνα 

π.Χ. έως τον θάνατο του τελευταίου ελεύθερου βασιλιά του Πόντου Μιθριδάτη το έτος 63 π.Χ. Μετά την επιτυχή 
ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: • γνωρίζουν τα ιστορικά ζητήματα του Παρευξείνιου 
ελληνισμού κατά την αρχαιότητα • γνωρίζουν τους αρχαίους λαούς του Ευξείνου Πόντου • γνωρίζουν τι προσφέρει ένα 

αρχαιολογικό Μουσείο στην αρχαιογνωσία. 

ΚΟΡΜΟΥ/ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ 

ΥΕ12 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 

ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ 
ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 

0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη επίγνωσης, από την πλευρά των φοιτητών/τριών, για την αρχαιολογική έρευνα 
και μελέτη των διαφόρων αρχαιολογικών θέσεων ελληνικού ενδιαφέροντος στα παράλια του Ευξείνου Πόντου. Μετά την 

επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: • σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα σχέδιο 
μαθήματος • σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα διδακτικό σενάριο σχετικό με το μάθημα • δημιουργούν φάκελο 

διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία του μαθήματος • χρησιμοποιούν το αναλυτικό πρόγραμμα ώστε να οργανώνουν τη 
διδασκαλία του • αξιοποιούν το αναλυτικό πρόγραμμα για να σχεδιάζουν ενότητες • αντιλαμβάνονται την αρχαιολογική 

επιστήμη ως μια κοινωνική πρακτική, τοποθετημένη σε ιδιαίτερες περιστάσεις επικοινωνίας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΥΡΣ22 ΙΣΤΟΡΙΑ ΡΩΣΙΑΣ Ι 0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

Στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη των αιτίων που οδήγησαν στην γένεση του κράτους του Κιέβου, τους λόγους της 
διάσπασής του σε ηγεμονίες και τον ρόλο της μογγολικής εισβολής στη μετέπειτα ιστορική του εξέλιξη. Επιπλέον, 

εξετάζει την δημιουργία του κράτους της Μόσχας και το ρόλο του στο ευρωπαϊκό ιστορικό γίγνεσθαι έως τα χρόνια της 
διακυβέρνησης του Μεγάλου Πέτρου, στις αρχές του 18ου αι. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι 

φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να: • γνωρίζουν βασικά θέματα της ιστορικής πορείας της προνεωτερικής Ρωσίας • 
κατανοούν την κουλτούρα του Ρωσικού λαού • αντιλαμβάνονται κριτικά την σημερινή εξέλιξη του ρωσικού κράτους • 

γνωρίζουν το βασικό λεξιλόγιο (στα ρωσικά) της ιστορίας της Ρωσίας. 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
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3 ΙΑΤΡΙΚΗΣ  
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ / 

ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΙΑΤΓΕ06 
ΙΑΤΡΙΚΗ 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 
0 ΕΑΡΙΝΟ 

Στόχος του μαθήματος είναι να ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές στα ψυχολογικά προβλήματα των ασθενών και η 
ανάδειξη της σημασίας της θεραπευτικής σχέσης κατά την κλινική πράξη. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες είναι: η σχέση- 
ιατρού ασθενούς, το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο για την υγεία και τη νόσο, οι σημαντικότερες ψυχολογικές θεωρίες, η 

εικονική θεραπεία. Το μάθημα αναπτύσσεται με τη μορφή 13 ωριαίων διαλέξεων σε αίθουσα/ αμφιθέατρο 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΙΑΤΔΕ03 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 
0 ΕΑΡΙΝΟ 

Στόχος του μαθήματος είναι αφενός να εισαγάγει τους φοιτητές στη έννοια και στις πρακτικές της Κοινωνικής 
Ψυχιατρικής και αφετέρου να τους φέρει σε μια πρώτη επαφή με δομές Κοινωνικής Ψυχιατρικής καθώς και με ψυχικά 
πάσχοντες. Ενδεικτικές διαλέξεις είναι: ο ορισμός και οι βασικές αρχές της Κοινωνικής Ψυχιατρικής, η Διαπολιτισμική 

Ψυχιατρική και η οργάνωση και η λειτουργία ομάδων κοινωνικής ψυχιατρικής. Το μάθημα είναι δεκατριών διδακτικών 
ωρών στις οποίες περιλαμβάνονται θεωρητικά μαθήματα σε μορφή διαλέξεων σε αίθουσα/αμφιθέατρο καθώς και μια 

υποχρεωτική παρουσία - επίσκεψη σε δομή κοινωνικής ψυχιατρικής 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

4 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΘΕΣΜΟΙ 

54 
ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ 

ΚΡΑΤΙΚΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

0 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης, η κατανόηση των βασικών εννοιών του αντικειμένου του Κράτους και 
των Κρατικών Πολιτικών.  
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα είναι σε θέση: 
(α) Να κατανοούν και να αναλύουν την έννοια της εμφάνισης του σύγχρονου κράτους ως προϊόν της νεωτερικότητας.  
(β) Να γνωρίζουν τις βασικές θεωρίες για το κράτος. 
(γ) Να κατανοούν το ρόλο των κυβερνήσεων, των κομμάτων, των ελίτ αλλά και της δημόσιας διοίκησης στο σύγχρονο 
κράτος. 
(δ) Να κατανοούν το πως οι μετασχηματισμοί του καπιταλισμού διαφοροποιούν το ρόλο. 

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

72 
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
0 ΕΑΡΙΝΟ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση και η κατανόηση της έννοιας και του πολιτικού φαινόμενου των Μη 
Κυβερνητικών Οργανώσεων.  
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση: 
(α) Να κατανοούν την  έννοια, σημασία και λειτουργία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), ως πεδίο της 
Πολιτικής Επιστήμης και ειδικότερα των επιμέρους θεματικών κατευθύνσεων της  Πολιτικής Κοινωνιολογίας και των 
Διεθνών Σχέσεων.    
(β) Να γνωρίζουν βασικές όψεις της ιστορικής ανάδυσης των Μ.Κ.Ο. σε συγκριτική προοπτική με  άλλα πολιτικά 
φαινόμενα και κατηγορίες, όπως κόμματα, ομάδες πίεσης, κοινωνικά κινήματα.  
(γ) Να κατανοούν τη συνθήκη και τους όρους μετάβασης της άσκησης θεσμικής πολιτικής από το παραδοσιακό 
κρατοκεντρικό πεδίο της νεωτερικότητας στο σύγχρονο πεδίο της πολυκεντρικότητας όπως αυτό ορίζεται από την 
πολυμερή δυναμική σχέση  κράτος-διακυβερνητικοί θεσμοί-μη κυβερνητικές οργανώσεις.  
(δ) Να γνωρίζουν βασικούς τρόπους και πεδία παρέμβασης των Μ.Κ.Ο., την πολυεπίπεδη σχέση που αναπτύσσεται με 
άλλους θεσμικούς φορείς όπως το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και υπερεθνικούς-διακυβερνητικούς 
θεσμούς και οργανισμούς, στις σύγχρονες δυναμικές συνθήκες της παγκοσμιοποίησης, καθώς επίσης και τις δυνατότητες 
έμπρακτης παρέμβασης σε εθνικά πεδία άσκησης πολιτικής, όπως ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής, αλλά και σε διεθνή 
ζητήματα όπως το μεταναστευτικό-προσφυγικό, η οικολογία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι έμφυλες σχέσεις  κ.α.  
ε)  Το περιεχόμενο του μαθήματος όπως προκύπτει από το περίγραμμα της ύλης, είναι σχεδιασμένο για να καλύπτει, με 
προοπτική εμβάθυνσης,  θεματικές στις οποίες στηρίζεται το πρόγραμμα των μαθημάτων ανθρωπιστικής-
κοινωνιολογικής κατεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ιδίως στις κλασικές 
θεματικές της πολιτικής κοινωνιολογίας (κόμματα-ομάδες πίεσης-κοινωνικά κινήματα), αλλά και στα σύγχρονα πεδία της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.  

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

37 

ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

0 ΕΑΡΙΝΟ 

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης, η κατανόηση και η κατανόηση των βασικών εννοιών του αντικειμένου 
των Πολιτικών Κομμάτων και της συσχέτισής τους με την Κοινωνική Πολιτική. 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/ φοιτήτριες θα είναι σε θέση: 
(α) Να κατανοούν και να αναλύουν τη σχέση των πολιτικών κομμάτων με την κοινωνική πολιτική. 
(β) Να κατανοούν τις αλλαγές στο πεδίο της οικονομίας, της πολιτικής και της κοινωνίας.  
(γ) Να αναλύουν το ρόλο των οικονομικών κρίσεων στη διαμόρφωση της κυρίαρχης πολιτικής.  

ΕΠΙΛΟΓΗΣ  
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