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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Απόφαση 12/28.09.2021 
        Της 153ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 28-09-2021 
 

Την 28η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 153η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

17380/24.09.2021 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

Παρόντες:  

1. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και 

εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος 

(φυσική παρουσία). 

2. Γεωργιάδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

3. Δημόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Δασκαλοπούλου Ειρήνη, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

5. Καπετανάκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλολογίας, τακτικό μέλος, 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Καστανιώτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Μπάνου Αιμιλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

12. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

13. Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης 

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  

Έδρα: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, Τρίπολη, Τ.Κ. 22131 

Τηλέφωνο: 2710 372130 
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14. Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

15. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογοθεραπείας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

16. Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

17. Τζιαφέρη Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

18. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

19. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης (αιτιολογημένα απούσα). 

2. Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 

τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απών). 

3. Κοτζαμάνη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και 

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος. 

4. Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών 

Σπουδών, τακτικό μέλος. 

5. Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων, τακτικό μέλος. 

 

Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένοι, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, τα αναπληρωματικά 

μέλη α) κ. Αντωνοπούλου Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης 

και Διαχείρισης Αθλητισμού και β) κ. Παπαδέλλη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ως αναπληρωματικό 

μέλος του τέως Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, 

Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Πετρόπουλου Δημήτριου. 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση συνδέθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας της Διεύθυνσης της Μονάδας Οικονομικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Ελένη Πρεζεράκου. 

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Όλγα Μπουσιούτη, μόνιμη 

διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:33 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
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Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Θέμα 12: Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 

13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από 

νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης 

της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-

2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80590) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. (Εισηγήτρια: 

Καθηγήτρια Δέσποινα Τσακίρη). 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγητής κ. Σπυρίδων Συρμακέσης, δίνει το λόγο 

στην εκπρόσωπο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Καθηγήτρια κ. Δέσποινα Τσακίρη, 

η οποία ενημερώνει τα παρόντα μέλη για το υπ΄ αριθμ. 100/23.09.2021 έγγραφο του Προέδρου του 

Τμήματος, Καθηγητή κ. Δημήτριου Βενιέρη (αρ. εισ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17336/24.09.2021). 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη: 

1) Τους όρους της υπ’ αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 

αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 

2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΛΧΦ469Β7Δ-ΙΡΦ) 

2) Το Απόσπασμα Πρακτικού της 203ης/09.09.2021 Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (θέμα 1),  

 

αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του ανωτέρω Αποσπάσματος Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, περί έγκρισης του Πρακτικού Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ 

αριθμ. 13125/16.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας 

από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 

2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80590) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. 

 

Αναλυτικά, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

Επιστημονικό 
Πεδίο 

Μαθήματα 

Διδάκτορας στον 
οποίο ανατίθεται το 
Επιστημονικό Πεδίο 

– Ωφελούμενος 
Πράξης 

(Αναγράφεται μόνο 
ο Αρ. Πρωτ. 

Αίτησης) 

Μόρια Επιλαχόντες Μόρια 

Πολιτική Επιστήμη 

Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη 

14594/04-08-2021 88,00 

14284/02-08-2021 68,00 

14822/06-08-2021 63,60 

Κοινωνική Πολιτική και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση 

14920/07-08-2021 60,00 
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Παρουσίαση και Ανάλυση Φορέων 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 

14694/05-08-2021 55,00 

13543/23-07-2021 52,00 

 

Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, ηλεκτρονικά στη γραμματεία της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο email: elke@uop.gr, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

επομένη της ημέρας ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του 

ΕΛΚΕ. Η ένσταση πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκώς αιτιολογημένη. Σημειώνεται ότι:  

(α) Εάν μέσα στο διάστημα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης δεν 

υπάρχουν εμπρόθεσμες ενστάσεις, μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο προσωρινός πίνακας 

κατάταξης καθίσταται οριστικός με νέα απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

(β) Σε περίπτωση κωλύματος των ανωτέρω επιτυχόντων, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων 

επιλαχόντων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης.  

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης  

(ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

          Τρίπολη, 28 Σεπτεμβρίου 2021 

 

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

        Καθηγητής Σπυρίδων Συρμακέσης 
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     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ   

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής   

Διεύθυνση: Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη 

20100 Κόρινθος Κόρινθος, 09 Σεπτεμβρίου 2021 
Τηλέφωνο: 27410  74991-3  
E-mail: sep-secr@uop.gr  
Web page: www.uop.gr  

   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΕΚΑΤΟΣΤΗΣ ΔΙΑΚΟΣΙΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (203ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Η διακοσιοστή τρίτη (203η) συνεδρίαση της Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 

Σεπτεμβρίου 2021 υπό την προεδρία του Προέδρου του Τμήματος Καθηγητή κ. Δημήτρη 

Βενιέρη. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη (e-presence). 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα εξής μέλη της Συνέλευσης: 

 

Α. ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

1. Βενιέρης Δημήτρης, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος, με φυσική συμμετοχή 

2. Δημόπουλος Κώστας, Καθηγητής  

3. Καρακατσάνη Δέσποινα, Καθηγήτρια  

4. Νικολακάκη Μαρία, Καθηγήτρια  

5. Σουλιώτης Κυριάκος, Καθηγητής  

6. Τζιμογιάννης Θανάσης, Καθηγητής  

7. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια  

8. Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα, Καθηγήτρια 

9. Παπαρρηγόπουλος Ξενοφών, Καθηγητής  

10. Φεφές Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής  

11. Φερώνας Ανδρέας. Αναπληρωτής Καθηγητής  

12. Φωτόπουλος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής  

13. Κουτσαμπέλας Χρίστος, Επίκουρος Καθηγητής 

 

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΕΠ 

1. Σπυροπούλου Αθανασία, τακτικός εκπρόσωπος 

 

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΔΙΠ 

http://www.uop.gr/
http://www.uop.gr/
ΑΔΑ: 99ΓΓ469Β7Δ-ΔΦΧ



 

6 

 

1. Τσιωτάκης Πανωγιώτης, τακτικός εκπρόσωπος 

 

Απουσίαζαν οι Καθηγητές Φωτεινή Γαζή, Αθανάσιος Κατσής, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου και 

Εμμανουήλ Σπυριδάκης. Απουσίαζαν οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών. Τέλος, 

απουσίαζαν οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών, οι οποίοι δεν έχουν οριστεί για το 

ακαδημαϊκό έτος 2021-22.  

 

Πρακτικά τήρησε, σύμφωνα με την απόφαση 6/19.02.2021 της 63ης Συνεδρίασης του Πρυτανικού 

Συμβουλίου η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γραμματείας Ιωάννα Δούκα. 

 

Η συνεδρίαση άρχισε στις 14.30, αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη της απαιτούμενης 

κατά το νόμο απαρτίας (15 παρόντα μέλη επί συνόλου 20). 

 

Η συνεδρίαση περιελάμβανε τα εξής θέματα: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Θέμα 1: Έγκριση εισήγησης Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή ακαδημαϊκών 

υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 

 

 

Το λόγο έλαβε το μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης Καθηγητής κ. Κυριάκος Σουλιώτης, ο 

οποίος παρουσίασε στα μέλη της Συνέλευσης την υπ΄ αριθμ΄. 30/09.09.2021 εισήγηση της 

αρμόδιας Επιτροπής για το γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη», η οποία 

επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα 1.  

Σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση προτείνεται ο υποψήφιος με την υπ΄αριθμ. 14594/04-08-

2021 αίτηση. 

 

Μετά από συζήτηση, τα μέλη της Συνέλευσης ενέκριναν την εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής 

Αξιολόγησης χωρίς παρατηρήσεις ή παρατηρήσεις. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Στο σημείο αυτό, και μετά την εξάντληση του θέματος της ημερήσιας διάταξης έληξε η 

συνεδρίαση περί ώρα 15.20. 

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

της Γραμματείας του Τμήματος 

 

 

Ιωάννα Δούκα 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

 

Δημήτριος Βενιέρης 

Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΔΙΑΚΟΣΙΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ (201η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Εισηγητική έκθεση Επιτροπής Αξιολόγησης για την επιλογή 

ακαδημαϊκού υποτρόφου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 

με γνωστικό αντικείμενο  

«Πολιτική Επιστήμη» 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 13125/16.07.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

1. Σουλιώτης Κυριάκος, Καθηγητής 

2. Φερώνας Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

3. Φωτόπουλος Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 2/09.07.2021 της 147ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση των 

προτάσεων  και των δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 

06/08/2021, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση aitisi-

elke@go.uop.gr του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

για την ανάθεση έργου σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 

2021-2022, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80590) με 

κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Αντικείμενο θέσης 

Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο της θέσης, για 

την οποία επιλέγονται οι υποψήφιοι για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022. 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

Να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το 

Επιστημονικό Πεδίο που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία 

επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2011. 

Να μην κατέχει: 

i. 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. 

ii. θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 

iii. θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου 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. 

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

αλλοδαπής. 

Αμοιβή 

Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται έως το 

ποσό των 12.510,00 € ανά ακαδημαϊκό έτος, ανάλογα με το πλήθος των μαθημάτων κάθε 

επιστημονικού πεδίου (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη 

ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ) και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 

β του νόμου 4308/2014 και του άρθρου 28 του ν. 4354/2015. Σε περίπτωση υπαγωγής στις 

mailto:aitisi-elke@go.uop.gr
mailto:aitisi-elke@go.uop.gr
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διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, στο ανωτέρω ποσό θα συμπεριλαμβάνονται 

οι αναλογούσες εισφορές ΕΦΚΑ. 

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις (ή αιτήσεις) με τον αντίστοιχο αριθμό 

πρωτοκόλλου: 

- Επιστημονικό Πεδίο: Πολιτική Επιστήμη  

α/α Αρ. Πρωτοκόλλου 

1 14694/05-08-2021 

2 14594/04-08-2021 

3 13543/23-07-2021 

4 14284/02-08-2021 

5 14822/06-08-2021 

6 14920/07-08-2021 

 

Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια της Πρόσκλησης ως 

ακολούθως: 

 

 Αίτηση με αρ. πρωτ. 14694/05-08-2021:  

1. Διδακτορική διατριβή μερικώς συναφής με το προκηρυχθέν επιστημονικό πεδίο, με έμφαση στην 

εμπειρία τα των μεταναστών δεύτερης γενιάς από την Αλβανία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

2. Εμφανίζει προηγούμενη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

3. Έχει 1 μονογραφία, 2 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 4 άρθρα σε συλλογικούς 

τόμους, μερικώς συναφή με το προκηρυχθέν επιστημονικό πεδίο. 

4. Δεν κατέχει μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών 

5. Σχεδιαγράμματα μαθημάτων συναφή, κατανεμημένα με περιγραφή ανά εβδομάδα. Ως 

καινοτόμος μεθοδολογία αναγνωρίζονται η χρήση βιντεοσκοπημένου υλικού και η διεξαγωγή 

φόρουμ συζητήσεων. Η βιβλιογραφία στο ένα από τα τρία μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 

είναι αναλυτική, ελληνική και διεθνής και επικαιροποιημένη, ενώ στα άλλα δύο είναι ενδεικτική, 

ελληνική και όχι επικαιροποιημένη. Δεν είναι κατανεμημένη ανά μάθημα ή ενότητα. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προχώρησε στην μοριοδότηση της αίτησης με αρ. πρωτ. 

14694/05-08-2021, βάση των ακόλουθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης 

της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος: 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγηση Παρατηρήσεις στη 

ΑΔΑ: 99ΓΓ469Β7Δ-ΔΦΧ
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Βαθμολόγησης βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 

01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 

ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις κατοχής 

τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

3 

Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για 

όλα τα μαθήματα που αναφέρονται στο 

επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το 
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 

50 επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

4α 

Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 

δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό 
πεδίο της θέσης 

0 – 15 8  

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων 

ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια 
ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

0 – 25 14  

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 

έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 

Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του 
διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 0  

5 

Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 

όλων των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 

50 επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου 

των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
0 – 20 10  

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 

θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία 

των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 12  

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
0 – 10 11  

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 
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Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, εφόσον δεν 

έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο 

των προηγούμενων προσκλήσεων για τα 

ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 
– 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 2021 

20%   

 

Αίτηση με αρ. πρωτ. 14594/04-08-2021 

1. Διδακτορική Διατριβή  αρκετά συναφής με το προκηρυχθέν επιστημονικό πεδίο. Καλύπτει σε 

σημαντικό βαθμό το πεδίο της πολιτικής επιστήμης. Συγκεκριμένα δίνεται έμφαση στο ρόλο 

των πολιτικών κατάρτισης και απασχολησιμότητας ως δημόσιων πολιτικών στο πεδίο της 

Ευρωπαϊκής στρατηγικής. 

2. Εμφανίζει σημαντική διδακτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης και εποπτείας 

μεταπτυχιακών εργασιών  

3. Διαθέτει περιεκτική ερευνητική εμπειρία σε ερευνητικά και συγχρηματοδοτούμενα έργα 

4. Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό και δημοσιευμένο ερευνητικό έργο (συνδυάζει αυτόνομο και σε 

συνεργασία έργο -κατά κανόνα μαζί με άλλους ερευνητές): 1 βιβλίο, 12 ξενόγλωσσα άρθρα, 

3 δημοσιεύσεις σε ελληνόγλωσσα πρακτικά συνεδρίων, 4 σε ξενόγλωσσους συλλογικούς 

τόμους, 5 σε ελληνόγλωσσους τόμους, 6 εισηγήσεις σε συνέδρια εξωτερικού, 16 σε 

συνεδρία εσωτερικού. 

5. Εμφανίζει μεταδιδακτορική εμπειρία  

6. Σχεδιαγράμματα μαθημάτων συναφή, απολύτως δομημένα, αναλυτικά και εξαιρετικώς 

τεκμηριωμένα. Τα σχεδιαγράμματα διακρίνονται για την πληρότητά τους καθώς τόσο το 

περιεχόμενο των μαθημάτων όσο και η προτεινόμενη βιβλιογραφία (βασική και για 

περαιτέρω μελέτη) αναλύονται ανά ενότητα. Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη βιβλιογραφία 

καλύπτει και τις πλέον πρόσφατες προσεγγίσεις των γνωστικών αντικειμένων. Τέλος, η δομή 

και το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι απολύτως  ευθυγραμμισμένα με τα αναμενόμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα.  

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προχώρησε στη μοριοδότηση του φακέλου της αίτησης με αρ. 

πρωτ. 14594/04-08-2021, βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 
βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 

01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 
ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις κατοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  
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τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού) 

3 

Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για 

όλα τα μαθήματα που αναφέρονται στο 
επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το 

οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 
50 επιμεριζόμενο 

ως ακολούθως 

  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό 

πεδίο της θέσης 

0 – 15 10  

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 

περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων 
ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια 

ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

0 – 25 20  

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του 

διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 4  

5 
Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
όλων των μαθημάτων του επιστημονικού 

πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 
50 επιμεριζόμενο 

ως ακολούθως 

  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου 
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 17  

5β 
Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία 

των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 18  

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 10 19  

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, εφόσον δεν 

έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα Απόκτησης 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο 
των προηγούμενων προσκλήσεων για τα 

ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 
– 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 2021 

20%   
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Αίτηση με αρ. πρωτ. 13543/23-07-2021 

1. Διδακτορική Διατριβή μερικώς συναφής με το προκηρυχθέν επιστημονικό πεδίο. Η διατριβή 

με τίτλο: "Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), από την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση στις εφαρμογές της Κοινωνικής Πολιτικής. Το παράδειγμα εφαρμογής 

σε δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου», μελετά το πρόβλημα της πρόσβασης των πολιτών στις 

δομές της κοινωνικής πολιτικής και της υγείας, που σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με τον 

τόπο κατοικίας και την προνομιακή ή όχι γεωγραφική του θέση.  

2. Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει 1 βιβλίο («Κοινωνική Πολιτική & Τοπική 

Αυτοδιοίκηση») και 13 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, στα πεδία της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Επίσης εμφανίζει 11 

εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια στα ίδια πεδία. 

3. Εμφανίζει προηγούμενη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

4. Δεν κατέχει μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών. 

5. Έχει ερευνητική εμπειρία στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής.  

6. Σχεδιαγράμματα μαθημάτων συναφή, συνοπτικά,  δομημένα και με σαφείς μαθησιακούς 

στόχους, χωρίς όμως ανάλυση ανά ενότητα διδασκαλίας 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προχώρησε στη μοριοδότηση του φακέλου της αίτησης με αρ. 

πρωτ. 13543/23-07-2021, βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 

Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 
Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 
ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις κατοχής 

τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για 
όλα τα μαθήματα που αναφέρονται στο 

επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το 

οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 
50 επιμεριζόμενο 

ως ακολούθως 

  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό 

πεδίο της θέσης 

0 – 15 10  

4β 
Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
0 – 25 12  
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περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων 

ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια 
ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 

Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του 
διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 0  

5 

Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 

όλων των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 

50 επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου 
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 12  

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 

θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία 
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 8  

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
0 – 10 10  

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, εφόσον 
δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 

Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, 
στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων 

για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 

2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 
2021 

20%   

 

 

Αίτηση με αρ. πρωτ. 14284/02-08-2021:  

1. Διδακτορική διατριβή αρκετά συναφής με το προκηρυχθέν επιστημονικό πεδίο, με έμφαση 

στις εργασιακές σχέσεις και ειδικότερα την κορπορατιστική εκπροσώπηση συμφερόντων 

στην Ελλάδα. 

2. Εμφανίζει προηγούμενη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

3. Έχει 2 μονογραφίες και 5 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά συναφή με το προκηρυχθέν 

επιστημονικό πεδίο. 

4. Δεν κατέχει μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών 

ΑΔΑ: 99ΓΓ469Β7Δ-ΔΦΧ
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5. Σχεδιαγράμματα μαθημάτων συναφή, κατανεμημένα με πλήρη περιγραφή ανά εβδομάδα. Ως 

καινοτόμος μεθοδολογία αναγνωρίζεται η έρευνα πεδίου δράσης σε φορείς και οργανισμούς, 

σχετικούς με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του επιστημονικού πεδίου. Η βιβλιογραφία 

είναι ενδεικτική και όχι επικαιροποιημένη, ελληνική και διεθνής. Δεν είναι κατανεμημένη ανά 

μάθημα ή ενότητα. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προχώρησε στη μοριοδότηση του φακέλου της αίτησης με αρ. 

πρωτ. 14284/02-08-2021, βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 

Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 

ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις κατοχής 
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

3 

Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για 

όλα τα μαθήματα που αναφέρονται στο 
επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το 

οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 

50 επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό 

πεδίο της θέσης 

0 – 15 12  

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 

περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων 

ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια 
ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

0 – 25 14  

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του 

διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 0  

5 Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
όλων των μαθημάτων του επιστημονικού 

Σύνολο από 0 έως 
50 επιμεριζόμενο 
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πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: ως ακολούθως 

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου 

των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
0 – 20 16  

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 

θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία 
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 12  

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
0 – 10 14  

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, εφόσον 
δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 

Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, 
στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων 

για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 

2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 
2021 

20%   

 

Αίτηση με αρ. πρωτ. 14822/06-08-2021: 

1. Διδακτορική Διατριβή συναφής με το προκηρυχθέν επιστημονικό πεδίο. Συγκεκριμένα δίνεται 

έμφαση στο ρόλο των πολιτικών υγείας και την αποδοτικότητα των μονάδων υγείας. 

2. Δεν διαθέτει εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  

3. Δεν διαθέτει εμπειρία σε μεταδιδακτορική έρευνα 

4. Διαθέτει συγγραφικό και δημοσιευμένο ερευνητικό έργο (συνδυάζει αυτόνομο και σε 

συνεργασίες έργο - κατά κανόνα μαζί με άλλους ερευνητές): 7 δημοσιεύσεις σε ξένα 

περιοδικά (κυρίως σε θέματα πολιτικών υγείας) 3 σε τόμους και πρακτικά συνεδρίων, 6  

δημοσιεύσεις περιλήψεων σε επιστημονικά συνέδρια και 7 προφορικές παρουσιάσεις σε 

συνέδρια. 

5. Σχεδιαγράμματα μαθημάτων δομημένα, συνοπτικά και σχετικώς συναφή στο περιεχόμενο, 

στη βιβλιογραφία και στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα των γνωστικών 

αντικειμένων, χωρίς όμως ανάλυση της ύλης και της βιβλιογραφίας ανά ενότητα.  

6. Προσαύξηση βαθμολογίας 20% λόγω μη προηγούμενης συμμετοχής σε πρόγραμμα 

ακαδημαϊκής εμπειρίας 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προχώρησε στη μοριοδότηση του φακέλου της αίτησης με αρ. 

πρωτ. 14822/06-08-2021, βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγηση Παρατηρήσεις στη 
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Βαθμολόγησης βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 

01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 

ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις κατοχής 

τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

3 

Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για 

όλα τα μαθήματα που αναφέρονται στο 

επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το 
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 

50 επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

4α 

Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 

δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό 
πεδίο της θέσης 

0 – 15 10  

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων 

ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια 
ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

0 – 25 13  

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 

έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 

Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του 
διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 0  

5 

Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 

όλων των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 

50 επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου 

των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
0 – 20 11  

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 

θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία 

των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 9  

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
0 – 10 10  

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 
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Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, εφόσον 

δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, 

στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων 

για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 
2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 

2021 

20% 10,6  

 

Αίτηση με αρ. πρωτ. 14920/07-08-2021 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 

Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 

ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 

εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 

στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, 
το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 
50 επιμεριζόμενο 

ως ακολούθως 

  

4α 

Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 

δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό 

πεδίο της θέσης 

0 – 15 12  

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 

περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 
βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 

συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

0 – 25 8  

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 

έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 

Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του 

διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 0  

5 
Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος 

διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται 

Σύνολο από 0 έως 
50 επιμεριζόμενο 
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1. Διδακτορική Διατριβή συναφής με το προκηρυχθέν επιστημονικό πεδίο. Η διατριβή με τίτλο: 

"Πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης και απασχολησιμότητα: το ευρωπαϊκό 

πλαίσιο και η ελληνική περίπτωση",  μελετά την εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

ανώτατη εκπαίδευση, εξετάζοντας τον ρόλο του κράτους και των διεθνών Οργανισμών. 

2. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει 7 άρθρα, συμπεριλαμβανομένων 2 πρακτικών σε 

επιστημονικά συνέδρια, και εμπίπτει στα πεδία της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. 

3. Δεν εμφανίζει διδακτικό έργο. 

4. Δεν κατέχει μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών. 

5. Έχει ερευνητική εμπειρία ως μέλος ομάδων έργου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

6. Σχεδιαγράμματα μαθημάτων συναφή, πολύ συνοπτικά, δομημένα, με σαφείς μαθησιακούς 

στόχους, χωρίς όμως ανάλυση της ύλης και της βιβλιογραφίας ανά ενότητα. Επίσης, από την 

βιβλιογραφία απουσιάζουν σύγχρονες προσεγγίσεις των γνωστικών αντικειμένων. 

7. Προσαύξηση 20% λόγω μη προηγούμενης συμμετοχής του σε πρόγραμμα ακαδημαϊκής 

εμπειρίας 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προχώρησε στη μοριοδότηση του φακέλου της αίτησης με αρ. 

πρωτ. 14920/07-08-2021, βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, εφόσον 

δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, 

στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων 

για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 
2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 

2021 

20% 10  

 

στα ακόλουθα: ως ακολούθως 

5α 

Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου 

των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 20 10  

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία 

των μαθημάτων του επιστημονικού 

πεδίου 

0 – 20 10  

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
0 – 10 10  
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Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

13125/16.07.2021, ως προς τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των 

προτάσεων (ή αιτήσεων), η Τριμελής Επιτροπή καταρτίζει τους εξής προσωρινούς πίνακες 

κατάταξης και αποκλεισθέντων ανά επιστημονικό πεδίο και εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία 

επιφύλαξη, την επιλογή της  πρότασης με αρ. πρωτ. 14594/04-08-2021 με συνολική 

βαθμολογία 88 βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης 

πρόσκλησης εκδήλωσης για την ανάθεση έργου σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 

για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80590) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε περίπτωση μη 

αποδοχής του έργου από τον επιλεγέντα, προτείνονται κατά σειρά βαθμολογίας οι επιλαχόντες του 

Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου 

Επιστημονικό Πεδίο : Πολιτική Επιστήμη 

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων 

α/α Αρ. Πρωτοκόλου Βαθμολογία 

1  14594/04-08-2021 88 

2 14284/02-08-2021 68 

3 14822/06-08-2021 63,6 

4 14920/07-08-2021 60 

5 14694/05-08-2021 55 

6 13543/23-07-2021 52 

 

Πίνακας Αποκλεισθέντων Υποψηφίων 

α/α Αρ. Πρωτοκόλου Λόγος αποκλεισμού 

   

   

   

Κόρινθος, 9 Σεπτεμβρίου 2021 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Σουλιώτης Κυριάκος, Καθηγητής 

2. Φερώνας Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

3. Φωτόπουλος Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 13125/16.07.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

1.   Σουλιώτης Κυριάκος, Καθηγητής 

2. Φερώνας Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

3. Φωτόπουλος Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 2/09.07.2021 της 147ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση των 

προτάσεων  και των δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 

06/08/2021, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση aitisi-

elke@go.uop.gr του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 

για την ανάθεση έργου σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 

2021-2022, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80590) με 

κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Αντικείμενο θέσης 

Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο της θέσης, για 

την οποία επιλέγονται οι υποψήφιοι για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022. 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

Να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το 

Επιστημονικό Πεδίο που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία 

επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 1.1.2011. 

Να μην κατέχει: 

v. 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. 

vi. θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 

vii. θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου 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. 

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

αλλοδαπής. 

Αμοιβή 

Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται έως το 

ποσό των 12.510,00 € ανά ακαδημαϊκό έτος, ανάλογα με το πλήθος των μαθημάτων κάθε 

επιστημονικού πεδίου (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη 

ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ) και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 

mailto:aitisi-elke@go.uop.gr
mailto:aitisi-elke@go.uop.gr
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β του νόμου 4308/2014 και του άρθρου 28 του ν. 4354/2015. Σε περίπτωση υπαγωγής στις 

διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, στο ανωτέρω ποσό θα συμπεριλαμβάνονται 

οι αναλογούσες εισφορές ΕΦΚΑ. 

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις (ή αιτήσεις) με τον αντίστοιχο αριθμό 

πρωτοκόλλου: 

- Επιστημονικό Πεδίο: Πολιτική Επιστήμη  

α/α Αρ. Πρωτοκόλλου 

1 14694/05-08-2021 

2 14594/04-08-2021 

3 13543/23-07-2021 

4 14284/02-08-2021 

5 14822/06-08-2021 

6 14920/07-08-2021 

 

Η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγησή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια της Πρόσκλησης ως 

ακολούθως: 

 

 Αίτηση με αρ. πρωτ. 14694/05-08-2021:  

6. Διδακτορική διατριβή μερικώς συναφής με το προκηρυχθέν επιστημονικό πεδίο, με έμφαση στην 

εμπειρία τα των μεταναστών δεύτερης γενιάς από την Αλβανία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

7. Εμφανίζει προηγούμενη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

8. Έχει 1 μονογραφία, 2 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές και 4 άρθρα σε συλλογικούς 

τόμους, μερικώς συναφή με το προκηρυχθέν επιστημονικό πεδίο. 

9. Δεν κατέχει μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών 

10. Σχεδιαγράμματα μαθημάτων συναφή, κατανεμημένα με περιγραφή ανά εβδομάδα. Ως 

καινοτόμος μεθοδολογία αναγνωρίζονται η χρήση βιντεοσκοπημένου υλικού και η διεξαγωγή 

φόρουμ συζητήσεων. Η βιβλιογραφία στο ένα από τα τρία μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 

είναι αναλυτική, ελληνική και διεθνής και επικαιροποιημένη, ενώ στα άλλα δύο είναι ενδεικτική, 

ελληνική και όχι επικαιροποιημένη. Δεν είναι κατανεμημένη ανά μάθημα ή ενότητα. 
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Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προχώρησε στην μοριοδότηση της αίτησης με αρ. πρωτ. 

14694/05-08-2021, βάση των ακόλουθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης 

της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος: 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 

Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 

01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 

ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις κατοχής 
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

3 

Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για 

όλα τα μαθήματα που αναφέρονται στο 
επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 

Βιογραφικό σημείωμα 

υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται 
στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 

50 επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

4α 

Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 

δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό 
πεδίο της θέσης 

0 – 15 8  

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων 

ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια 
ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

0 – 25 14  

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 

Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του 
διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 0  

5 

Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος 
διδασκαλίας όλων των μαθημάτων 

του επιστημονικού πεδίου, το οποίο 

αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 

50 επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 
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5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου 
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 10  

5β 
Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία 

των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 12  

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 10 11  

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, εφόσον δεν 

έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα Απόκτησης 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο 
των προηγούμενων προσκλήσεων για τα 

ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 
– 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 2021 

20%   

 

Αίτηση με αρ. πρωτ. 14594/04-08-2021 

7. Διδακτορική Διατριβή  αρκετά συναφής με το προκηρυχθέν επιστημονικό πεδίο. Καλύπτει σε 

σημαντικό βαθμό το πεδίο της πολιτικής επιστήμης. Συγκεκριμένα δίνεται έμφαση στο ρόλο 

των πολιτικών κατάρτισης και απασχολησιμότητας ως δημόσιων πολιτικών στο πεδίο της 

Ευρωπαϊκής στρατηγικής. 

8. Εμφανίζει σημαντική διδακτική εμπειρία τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και συμμετοχή σε επιτροπές αξιολόγησης και εποπτείας 

μεταπτυχιακών εργασιών  

9. Διαθέτει περιεκτική ερευνητική εμπειρία σε ερευνητικά και συγχρηματοδοτούμενα έργα 

10. Διαθέτει πλούσιο συγγραφικό και δημοσιευμένο ερευνητικό έργο (συνδυάζει αυτόνομο και σε 

συνεργασία έργο -κατά κανόνα μαζί με άλλους ερευνητές): 1 βιβλίο, 12 ξενόγλωσσα άρθρα, 

3 δημοσιεύσεις σε ελληνόγλωσσα πρακτικά συνεδρίων, 4 σε ξενόγλωσσους συλλογικούς 

τόμους, 5 σε ελληνόγλωσσους τόμους, 6 εισηγήσεις σε συνέδρια εξωτερικού, 16 σε 

συνεδρία εσωτερικού. 

11. Εμφανίζει μεταδιδακτορική εμπειρία  

12. Σχεδιαγράμματα μαθημάτων συναφή, απολύτως δομημένα, αναλυτικά και εξαιρετικώς 

τεκμηριωμένα. Τα σχεδιαγράμματα διακρίνονται για την πληρότητά τους καθώς τόσο το 

περιεχόμενο των μαθημάτων όσο και η προτεινόμενη βιβλιογραφία (βασική και για 

περαιτέρω μελέτη) αναλύονται ανά ενότητα. Σημειώνεται ότι η προτεινόμενη βιβλιογραφία 

καλύπτει και τις πλέον πρόσφατες προσεγγίσεις των γνωστικών αντικειμένων. Τέλος, η δομή 
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και το περιεχόμενο των μαθημάτων είναι απολύτως  ευθυγραμμισμένα με τα αναμενόμενα 

μαθησιακά αποτελέσματα.  

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προχώρησε στη μοριοδότηση του φακέλου της αίτησης με αρ. 

πρωτ. 14594/04-08-2021, βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 
βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 

Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 

01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 

ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις κατοχής 

τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

3 

Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για 

όλα τα μαθήματα που αναφέρονται στο 
επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 

Βιογραφικό σημείωμα 

υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται 
στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 

50 επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

4α 

Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 

δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό 
πεδίο της θέσης 

0 – 15 10  

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων 

ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια 
ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

0 – 25 20  

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 

έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 

Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του 
διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 4  

ΑΔΑ: 99ΓΓ469Β7Δ-ΔΦΧ



 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο:  2710 372130  

 

 

26 

26 

 

5 

Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος 
διδασκαλίας όλων των μαθημάτων 

του επιστημονικού πεδίου, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 
50 επιμεριζόμενο 

ως ακολούθως 

  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου 

των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
0 – 20 17  

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 

θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία 

των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 18  

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
0 – 10 19  

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Βαθμολόγηση 
Παρατηρήσεις στη 
βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, εφόσον δεν 
έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα Απόκτησης 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο 

των προηγούμενων προσκλήσεων για τα 
ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 

– 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 2021 

20%   

 

Αίτηση με αρ. πρωτ. 13543/23-07-2021 

7. Διδακτορική Διατριβή μερικώς συναφής με το προκηρυχθέν επιστημονικό πεδίο. Η διατριβή 

με τίτλο: "Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), από την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση στις εφαρμογές της Κοινωνικής Πολιτικής. Το παράδειγμα εφαρμογής 

σε δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου», μελετά το πρόβλημα της πρόσβασης των πολιτών στις 

δομές της κοινωνικής πολιτικής και της υγείας, που σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με τον 

τόπο κατοικίας και την προνομιακή ή όχι γεωγραφική του θέση.  

8. Το δημοσιευμένο έργο της περιλαμβάνει 1 βιβλίο («Κοινωνική Πολιτική & Τοπική 

Αυτοδιοίκηση») και 13 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, στα πεδία της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Επίσης εμφανίζει 11 

εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια στα ίδια πεδία. 

9. Εμφανίζει προηγούμενη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

10. Δεν κατέχει μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών. 

11. Έχει ερευνητική εμπειρία στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής.  

12. Σχεδιαγράμματα μαθημάτων συναφή, συνοπτικά,  δομημένα και με σαφείς μαθησιακούς 

στόχους, χωρίς όμως ανάλυση ανά ενότητα διδασκαλίας 

ΑΔΑ: 99ΓΓ469Β7Δ-ΔΦΧ
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Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προχώρησε στη μοριοδότηση του φακέλου της αίτησης με αρ. 

πρωτ. 13543/23-07-2021, βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 

Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 

ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις κατοχής 
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για 
όλα τα μαθήματα που αναφέρονται στο 

επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται 

στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 
50 επιμεριζόμενο 

ως ακολούθως 

  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό 

πεδίο της θέσης 

0 – 15 10  

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 

περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων 
ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια 

ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

0 – 25 12  

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του 

διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 0  

5 
Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος 
διδασκαλίας όλων των μαθημάτων 

του επιστημονικού πεδίου, το οποίο 

Σύνολο από 0 έως 
50 επιμεριζόμενο 

ως ακολούθως 

  

ΑΔΑ: 99ΓΓ469Β7Δ-ΔΦΧ
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αναλύεται στα ακόλουθα: 

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου 

των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
0 – 20 12  

5β 
Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία 

των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 8  

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 10 10  

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 
βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, εφόσον 

δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, 

στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων 
για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 

2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 

2021 

20%   

 

 

Αίτηση με αρ. πρωτ. 14284/02-08-2021:  

13. Διδακτορική διατριβή αρκετά συναφής με το προκηρυχθέν επιστημονικό πεδίο, με έμφαση 

στις εργασιακές σχέσεις και ειδικότερα την κορπορατιστική εκπροσώπηση συμφερόντων 

στην Ελλάδα. 

14. Εμφανίζει προηγούμενη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

15. Έχει 2 μονογραφίες και 5 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά συναφή με το προκηρυχθέν 

επιστημονικό πεδίο. 

16. Δεν κατέχει μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών 

17. Σχεδιαγράμματα μαθημάτων συναφή, κατανεμημένα με πλήρη περιγραφή ανά εβδομάδα. Ως 

καινοτόμος μεθοδολογία αναγνωρίζεται η έρευνα πεδίου δράσης σε φορείς και οργανισμούς, 

σχετικούς με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του επιστημονικού πεδίου. Η βιβλιογραφία 

είναι ενδεικτική και όχι επικαιροποιημένη, ελληνική και διεθνής. Δεν είναι κατανεμημένη ανά 

μάθημα ή ενότητα. 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προχώρησε στη μοριοδότηση του φακέλου της αίτησης με αρ. 

πρωτ. 14284/02-08-2021, βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

ΑΔΑ: 99ΓΓ469Β7Δ-ΔΦΧ
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στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 

Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 
Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 
ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις κατοχής 

τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για 
όλα τα μαθήματα που αναφέρονται στο 

επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται 

στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 
50 επιμεριζόμενο 

ως ακολούθως 

  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό 

πεδίο της θέσης 

0 – 15 12  

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 

περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων 
ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια 

ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

0 – 25 14  

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 

έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του 

διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 0  

5 

Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος 

διδασκαλίας όλων των μαθημάτων 

του επιστημονικού πεδίου, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 
50 επιμεριζόμενο 

ως ακολούθως 

  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου 

των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
0 – 20 16  

ΑΔΑ: 99ΓΓ469Β7Δ-ΔΦΧ
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5β 
Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία 

των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 12  

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
0 – 10 14  

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 
βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, εφόσον 

δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, 

στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων 
για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 

2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 

2021 

20%   

 

Αίτηση με αρ. πρωτ. 14822/06-08-2021: 

7. Διδακτορική Διατριβή συναφής με το προκηρυχθέν επιστημονικό πεδίο. Συγκεκριμένα δίνεται 

έμφαση στο ρόλο των πολιτικών υγείας και την αποδοτικότητα των μονάδων υγείας. 

8. Δεν διαθέτει εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση  

9. Δεν διαθέτει εμπειρία σε μεταδιδακτορική έρευνα 

10. Διαθέτει συγγραφικό και δημοσιευμένο ερευνητικό έργο (συνδυάζει αυτόνομο και σε 

συνεργασίες έργο - κατά κανόνα μαζί με άλλους ερευνητές): 7 δημοσιεύσεις σε ξένα 

περιοδικά (κυρίως σε θέματα πολιτικών υγείας) 3 σε τόμους και πρακτικά συνεδρίων, 6  

δημοσιεύσεις περιλήψεων σε επιστημονικά συνέδρια και 7 προφορικές παρουσιάσεις σε 

συνέδρια. 

11. Σχεδιαγράμματα μαθημάτων δομημένα, συνοπτικά και σχετικώς συναφή στο περιεχόμενο, 

στη βιβλιογραφία και στα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα των γνωστικών 

αντικειμένων, χωρίς όμως ανάλυση της ύλης και της βιβλιογραφίας ανά ενότητα.  

12. Προσαύξηση βαθμολογίας 20% λόγω μη προηγούμενης συμμετοχής σε πρόγραμμα 

ακαδημαϊκής εμπειρίας 

 

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προχώρησε στη μοριοδότηση του φακέλου της αίτησης με αρ. 

πρωτ. 14822/06-08-2021, βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγηση Παρατηρήσεις στη 
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Βαθμολόγησης βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 

01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 
Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 
ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις κατοχής 

τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για 
όλα τα μαθήματα που αναφέρονται στο 

επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται 

στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 
50 επιμεριζόμενο 

ως ακολούθως 

  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό 

πεδίο της θέσης 

0 – 15 10  

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 

περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια βιβλίων 
ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια 

ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

0 – 25 13  

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 

έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του 

διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 0  

5 

Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος 

διδασκαλίας όλων των μαθημάτων 

του επιστημονικού πεδίου, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 
50 επιμεριζόμενο 

ως ακολούθως 

  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου 

των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
0 – 20 11  

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 

θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία 

των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 9  
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5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 10 10  

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 
βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, εφόσον 

δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, 

στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων 
για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 

2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 

2021 

20% 10,6  

 

Αίτηση με αρ. πρωτ. 14920/07-08-2021 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις 

στη βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 

Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 

ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 

εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 

στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 

Βιογραφικό σημείωμα 

υποψηφίου/φίας, το οποίο 

αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 

50 επιμεριζόμενο 

ως ακολούθως 

  

4α 

Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 

δημοσιευμένου έργου με το επιστημονικό 

πεδίο της θέσης 

0 – 15 12  

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 

βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 

συνέδρια ή/και 

0 – 25 8  
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8. Διδακτορική Διατριβή συναφής με το προκηρυχθέν επιστημονικό πεδίο. Η διατριβή με τίτλο: 

"Πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης και απασχολησιμότητα: το ευρωπαϊκό 

πλαίσιο και η ελληνική περίπτωση",  μελετά την εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής για την 

ανώτατη εκπαίδευση, εξετάζοντας τον ρόλο του κράτους και των διεθνών Οργανισμών. 

9. Το δημοσιευμένο έργο του περιλαμβάνει 7 άρθρα, συμπεριλαμβανομένων 2 πρακτικών σε 

επιστημονικά συνέδρια, και εμπίπτει στα πεδία της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. 

10. Δεν εμφανίζει διδακτικό έργο. 

11. Δεν κατέχει μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών. 

12. Έχει ερευνητική εμπειρία ως μέλος ομάδων έργου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.  

13. Σχεδιαγράμματα μαθημάτων συναφή, πολύ συνοπτικά, δομημένα, με σαφείς μαθησιακούς 

στόχους, χωρίς όμως ανάλυση της ύλης και της βιβλιογραφίας ανά ενότητα. Επίσης, από την 

βιβλιογραφία απουσιάζουν σύγχρονες προσεγγίσεις των γνωστικών αντικειμένων. 

14. Προσαύξηση 20% λόγω μη προηγούμενης συμμετοχής του σε πρόγραμμα ακαδημαϊκής 

εμπειρίας 

 

- Portfolio εργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 

δραστηριότητα 

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 

έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση του 

διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 0  

5 

Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος 
διδασκαλίας όλων των μαθημάτων 

του επιστημονικού πεδίου, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 
50 επιμεριζόμενο 

ως ακολούθως 

  

5α 

Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου 

των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 20 10  

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 

θεωριών & βιβλιογραφίας στη διδασκαλία 
των μαθημάτων του επιστημονικού 

πεδίου 

0 – 20 10  

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 

πεδίου 

0 – 10 10  
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Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή προχώρησε στη μοριοδότηση του φακέλου της αίτησης με αρ. 

πρωτ. 14920/07-08-2021, βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους αντίστοιχους συντελεστές 

στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις στη 

βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, εφόσον 

δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 

Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, 
στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων 

για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 
2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 και 2020 – 

2021 

20% 10  

 

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

13125/16.07.2021, ως προς τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των 

προτάσεων (ή αιτήσεων), η Τριμελής Επιτροπή καταρτίζει τους εξής προσωρινούς πίνακες 

κατάταξης και αποκλεισθέντων ανά επιστημονικό πεδίο και εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία 

επιφύλαξη, την επιλογή της  πρότασης με αρ. πρωτ. 14594/04-08-2021 με συνολική 

βαθμολογία 88 βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης 

πρόσκλησης εκδήλωσης για την ανάθεση έργου σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 

για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80590) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5130641 του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε περίπτωση μη 

αποδοχής του έργου από τον επιλεγέντα, προτείνονται κατά σειρά βαθμολογίας οι επιλαχόντες του 

Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου 

Επιστημονικό Πεδίο : Πολιτική Επιστήμη 

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων 

α/α Αρ. Πρωτοκόλου Βαθμολογία 

1  14594/04-08-2021 88 

2 14284/02-08-2021 68 

3 14822/06-08-2021 63,6 

4 14920/07-08-2021 60 

5 14694/05-08-2021 55 
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6 13543/23-07-2021 52 

 

Πίνακας Αποκλεισθέντων Υποψηφίων 

α/α Αρ. Πρωτοκόλου Λόγος αποκλεισμού 

   

   

   

 

Κόρινθος, 9 Σεπτεμβρίου 2021 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Σουλιώτης Κυριάκος, Καθηγητής 

 

2. Φερώνας Ανδρέας, Αναπληρωτής Καθηγητής 

 

3. Φωτόπουλος Νίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
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