
   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
            

                                                                        Απόφαση 37/13.09.2022 

        Της 194ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 13-09-2022 

 

Την 13η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 194η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20544/09.09.2022 Πρόσκλησης 

της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

 

Παρόντες:  

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

Ερευνών και Διαχείρισης (φυσική παρουσία). 

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

εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος (μέσω 

τηλεδιάσκεψης). 

3. Αντωνοπούλου Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

4. Δημόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

5. Φωτόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Καπετανάκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλολογίας, τακτικό μέλος (μέσω 

τηλεδιάσκεψης). 

7. Καπόλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Καστανιώτη Αικατερίνη, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τακτικό μέλος (μέσω 

τηλεδιάσκεψης). 

9. Καραγιώργος Γρηγόρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

10. Τσελίκας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών 

Τεχνών, αναπληρωματικό  μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογοθεραπείας, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

12. Λαλαγιάννη Βασιλική, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

13. Μακρής Ηλίας, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

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 

ΑΔΑ: ΨΧΑ5469Β7Δ-ΩΣΨ



15. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

16. Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής 

και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

17. Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

19. Σπυροπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

20. Τζιαφέρη Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

1. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 

τακτικό μέλος.   

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

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απούσα). 

3. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απούσα).  

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Μαρία Παφύλια, υπάλληλος ΙΔAΧ 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 
Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:31 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  
 
Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
Θέμα 37: Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, περί έγκρισης 

Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 15067/07.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 

2022-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 

Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80653) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 

5180979 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. 

(Εισηγήτρια: Επίκ. Καθηγήτρια Σοφία Καπετανάκη) 

 
H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, δίνει το λόγο στην εκπρόσωπο 

του Τμήματος Φιλολογίας, Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Σοφία Καπετανάκη, η οποία ενημερώνει τα παρόντα μέλη για 

το υπ΄ αριθμ. 28/07.09.2022 έγγραφο του Πρόεδρου του Τμήματος, Καθηγητή κ. Γιώργου Ανδρειωμένου (αρ. εισ. 

πρωτ. ΕΛΚΕ 20285/07.09.2022). 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη: 

ΑΔΑ: ΨΧΑ5469Β7Δ-ΩΣΨ



1) Την υπ΄ αριθμ. 2/28.06.2022 Απόφαση της 187ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

(ΑΔΑ: ΨΝΟ6469Β7Δ-8ΡΖ). 

2) Τους όρους της υπ’ αριθμ. 15067/07.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 

αιτήσεων από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 (ΑΔΑ: 

ΨΤΝΝ469Β7Δ-Ρ2Ζ). 

3) Το Απόσπασμα Πρακτικού της 1ης/07.09.2022 Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας (θέμα 1),  

 

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

Φιλολογίας, περί έγκρισης του Πρακτικού Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 15067/07.07.2022 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το 

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 

80653) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5180979 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 και αποκλεισθέντων παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 

α/α Επιστημονικό Πεδίο Μαθήματα 

Διδάκτορας στον 
οποίο ανατίθεται 

το Επιστημονικό 
Πεδίο – 

Ωφελούμενος 
Πράξης 

(Αναγράφεται μόνο 
ο Αρ. Πρωτ. 

Αίτησης) 

Μόρια Επιλαχόντες Μόρια 

1 Λαογραφία 

Λαογραφία: Μνημεία 
του λόγου 

16959/23.07.2022 84,00 17522/27.07.2022 71,00 
Λαογραφία: 

Παροιμιακός Λόγος. 
Παραμύθι 

2 Παγκόσμια Λογοτεχνία 

Παγκόσμια Λογοτεχνία Ι 
 

16953/23.07.2022 84,00 

17541/27.07.2022 81,00 

17862/28.07.2022 77,00 

17956/28.07.2022 62,40 

Παγκόσμια Λογοτεχνία ΙΙ 

17944/28.07.2022 60,00 

16670/21.07.2022 60,00 

17882/28.07.2022 20,40 

 
 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ  

ΑΔΑ: ΨΧΑ5469Β7Δ-ΩΣΨ



α/α Επιστημονικό Πεδίο Αρ. Πρωτοκόλλου αίτησης υποψηφίου 

1 Λαογραφία - 

2 Παγκόσμια Λογοτεχνία - 

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

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο email: elke@go.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 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 ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης  (ΜΟΔΥ) 

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

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

                                     Τρίπολη, 13 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

mailto:elke@uop.gr
ΑΔΑ: ΨΧΑ5469Β7Δ-ΩΣΨ



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

   1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ   

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023 

ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 

 

Σήμερα Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11:00, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου Καθηγητή κ. 

Γιώργου Ανδρειωμένου (Αρ. Πρωτ: 2/1.9.2022) συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος 

Φιλολογίας (Κτήριο Παλαιού Στρατοπέδου - Ανατολικό Κέντρο, Καλαμάτα) η Συνέλευση του Τμήματος 

Φιλολογίας με τα εξής θέματα: 

 
ΘΕΜΑ 1: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 

Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023» (Εισηγητής: κ. 

Ανδρειωμένος) 

 

Παρόντες  

Α. ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

(Με φυσική παρουσία)  

Γιώργος Ανδρειωμένος, πρόεδρος 

Σοφία Καπετανάκη, μέλος   

(Μέσω τηλεδιάσκεψης): 

Ανδρέας Μαρκαντωνάτος, μέλος 

Δήμητρα Δελλή, μέλος 

Ελένη Βολονάκη, μέλος  

Μαρίνα Γρηγοροπούλου, μέλος  

Μαρία Δροσινού, μέλος 

Ορέστης Καραβάς, μέλος 

Παναγιώτα Καραβία, μέλος 

Μαρία Ξέστερνου, μέλος 

Βασίλειος Λιοτσάκης, μέλος 

Μαργαρίτα Σωτηρίου, μέλος 

Γεωργία Φραγκάκη, μέλος  

 

 

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Δεν έχουν οριστεί για το Ακ. Έτος 2022-2023 

 

Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Δεν έχουν οριστεί για το Ακ. Έτος 2022-2023 

 

Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΕΠ 

(Με φυσική παρουσία) 

Κωνσταντίνα Δεδούση  

 

Ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΔΙΠ 

(Μέσω τηλεδιάσκεψης): 

Μάριος Αθανασόπουλος 

ΑΔΑ: ΨΧΑ5469Β7Δ-ΩΣΨ



 

 

Απουσίαζε η Αν. Καθηγήτρια κα Ελένη Κουτριάνου, η οποία ενημέρωσε τηλεφωνικά ότι βρίσκεται 

καθοδόν και προσπαθεί να συνδεθεί μέσω δεδομένων στη συνεδρίαση.  

 

Στη συνεδρίαση παρέστη με φυσική παρουσία ως Γραμματέας και τήρησε τα πρακτικά η κα Ειρήνη 

Μουτάφη. 

 

Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. 

 

Ο κ. Πρόεδρος καλωσορίζει τους συναδέλφους-μέλη της Συνέλευσης, τους ευχαριστεί για την παρουσία 

τους και την βοήθειά τους και στην συνέχεια εισηγείται τα θέματα: 

 

ΘΕΜΑ 1: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 

Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023» (Εισηγητής: κ. 

Ανδρειωμένος) 

 

Ο κ. Πρόεδρος ευχαριστεί τους συναδέλφους- μέλη της επιτροπής Αξιολόγησης κ. Βασίλειο Λιοτσάκη και 

Μαρίνα Γρηγοροπούλου για τη συνεργασία που είχαν για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων. 

Αναφέρεται στο υπ’ αριθ. 897/30-8-2022 Πρακτικό Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, το οποίο έχει 

σταλεί ηλεκτρονικά στα Μέλη της Συνέλευσης και βάσει αυτού στο επιστημονικό πεδίο της Λαογραφίας 

προκρίνεται ο κ. ………………….., ενώ στο πεδίο της Παγκόσμιας Λογοτεχνίας η κα …………………...  

Ερωτά εάν κάποιος θέλει να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. 

Δεν διατυπώνεται καμία αντίρρηση και ως εκ τούτου η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας ομόφωνα 

αποδέχεται το ως άνω Πρακτικό Αξιολόγησης, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα 1.  

 

 

 

 

 

                        Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας              

           του Τμήματος Φιλολογίας 

 

 

             Γιώργος Ανδρειωμένος                                                 Ειρήνη Μουτάφη  

Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου                            Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού 
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Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής 

Υποστήριξης 

Ειδικός Λογαριασμός Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου 

 
 

Αντικάλαμος Μεσσηνίας, Τ.Κ. 24100, 
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Καλαμάτα, 1η Αυγούστου 2022 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  

 

 

Στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 15067/07.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τα μέλη της τριμελούς 

Επιτροπής Αξιολόγησης  

 

1. Γιώργος Ανδρειωμένος, Καθηγητής, Πρόεδρος της Επιτροπής 

2. Μαρίνα Γρηγοροπούλου, Μόν. Επίκουρη Καθηγήτρια, Γραμματέας της Επιτροπής  

3. Βασίλειος Λιοτσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος της Επιτροπής 

 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 2/28.06.2022 της 187ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συνήλθαν στην Καλαμάτα σήμερα, την 1η Αυγούστου 

2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30, προκειμένου να αξιολογήσουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά της 

ανωτέρω Πρόσκλησης που υποβλήθηκαν μέχρι και τις 28/07/2022 και ώρα 23:59, στην ιστοσελίδα 

https://submissions.uop.gr/, για την ανάθεση έργου σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το 

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023» με Κ.Α. 80653 (κωδικός MIS: 5180979) 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 

(Αριθ. Πρωτ. Πρόσκλησης 58565/06.06.2022, κωδ. ΕΔΒΜ191). 

 

Αντικείμενο Θέσης: 

 

Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο της θέσης στην οποία 

επιλέγονται οι υποψήφιοι για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023:  

13Ε6_8 Μνημεία του Λόγου (Επιλογής - Ε΄ Εξάμηνο) και 13Ε51 Παροιμιακός Λόγος. Παραμύθι (Επιλογής 

- ΣΤ΄ Εξάμηνο) που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο  Λαογραφία.  

13Ε76_18 Παγκόσμια Λογοτεχνία I (Επιλογής - Ε΄ Εξάμηνο) και  13Ε77_18 Παγκόσμια Λογοτεχνία II 

(Επιλογής - ΣΤ΄ Εξάμηνο) που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο Παγκόσμια Λογοτεχνία.  

 

Για την τελική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν τους όρους και τα κριτήρια 

αξιολόγησης της πρόσκλησης, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 

https://www.google.com/maps/place/%CE%95%CE%9F+%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%82+104,+%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82+241+00/@37.0611785,22.062547,18z/data=!4m5!3m4!1s0x1361b03d05078157:0xfb04cd81e8e6b878!8m2!3d37.0619943!4d22.0620753
https://www.google.com/maps/place/%CE%95%CE%9F+%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%89%CF%82+%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1%CF%82+104,+%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%BF%CF%82+241+00/@37.0611785,22.062547,18z/data=!4m5!3m4!1s0x1361b03d05078157:0xfb04cd81e8e6b878!8m2!3d37.0619943!4d22.0620753
http://elke.uop.gr/
https://submissions.uop.gr/
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1. Αποδοχή των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, δηλαδή ως προς την πληρότητα 

των φακέλων υποψηφιοτήτων με την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: 

 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας σε ηλεκτρονική μορφή. 

2. Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε μάθημα του 

αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου.  

3. Βιογραφικό Σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή συνοδευόμενο από το σύνολο των εγγράφων τα οποία 

τεκμηριώνουν τα διαλαμβανόμενα σε αυτό.  

4. Αντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε ηλεκτρονική μορφή.  

5. Αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή της διδακτορικής διατριβής, των επιστημονικών 

δημοσιεύσεων/ανακοινώσεων σε συνέδρια και γενικότερα το δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου (πλήρες έργο 

και όχι η περίληψή του).  

6. Βεβαίωση σε ηλεκτρονική μορφή από την Γραμματεία του Τμήματος (ή Σχολής), από την οποία θα 

προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής (Μόνο για περιπτώσεις όπου 

εκκρεμεί η αναγόρευση).  

7. Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/-η είναι δημόσιος υπάλληλος, τότε υποβάλλεται σε ηλεκτρονική 

μορφή, πρωτοκολλημένη αίτηση του/της ενδιαφερόμενου/-ης για την έκδοση της σχετικής άδειας από το 

αρμόδιο κατά νόμο όργανο.  

8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από gov.gr* σε ηλεκτρονική μορφή, στην οποία δηλώνεται: 

  

i. ότι ο/η υποψήφιος/α έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους 

αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα.  

ii. ότι τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος είναι αληθή.  

iii. ότι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με ηλεκτρονική μορφή είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτότυπων 

και θα προσκομισθούν εάν ζητηθούν.  

iv. η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης του διδακτορικού του διπλώματος.  

v. ότι ο/η υποψήφιος/α 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 ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου 

εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-

2016), του οικείου Τμήματος.  

vi. ότι ο/η υποψήφιος/α δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα 

της Ελλάδας ή της αλλοδαπής.  

vii. ότι ο/η υποψήφιος/α δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα.  

 

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 από gov.gr* σε ηλεκτρονική μορφή, στην οποία δηλώνεται η μόνιμη 

κατοικία και ότι απαιτείται η μετακίνησή του εφόσον ο τόπος μόνιμης κατοικίας βρίσκεται σε διαφορετικό 

νομό από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο θα διδάξει.  

10. Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει επιλεγεί σε προηγούμενα προγράμματα απόκτησης 

ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, 

ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη 

Δήλωση (Παράρτημα Ι) του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι «δεν έχει επιλεγεί σε πρόγραμμα 

Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, 

ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020».   

 

Όλες οι υποψηφιότητες έγιναν αποδεκτές και η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγησή τους. 

 

2. Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης της πρόσκλησης (παρατίθενται στον 

ακόλουθο πίνακα): 
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Κριτήρια   Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού  τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο 

για τις περιπτώσεις κατοχής τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού) 

 

          ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα 

που αναφέρονται στο επιστημονικό πεδίο 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 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 

4β) Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 

βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ή/και 

- Portfolioεργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα 

0-25 

4γ)Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

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

του διδακτορικού διπλώματος) 

0-10 

Κριτήριο 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 

5β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη 

διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
0-20 

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

πεδίου  
0-10 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4 ΚΑΙ 5  

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Προσαύξηση βαθμολογίας  κατά   20%  
εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής  Διδακτικής 
Εμπειρίας, στ πλαίσιο  των προηγούμενων 
προσκλήσεων του ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:  
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13Ε6_8 Μνημεία του Λόγου (Επιλογής - Ε΄ Εξάμηνο) 

13Ε51_8 Παροιμιακός λόγος, Παραμύθι  (Επιλογής - ΣΤ΄ Εξάμηνο) 

 

Κατατέθηκαν εμπρόθεσμα 2 υποψηφιότητες: 

 

1.  Αρ. Πρωτ. 16959/2022 

2.  Αρ. Πρωτ. 17522/2022 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α: ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16959/2022 

 

 

 

Κριτήρια   Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 

ΝΑΙ 

 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού  τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο 

για τις περιπτώσεις κατοχής τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού) 

 

Διδακτορικό από ΑΕΙ 

της ημεδαπής 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα 

που αναφέρονται στο επιστημονικό πεδίο 

 

ΝΑΙ 

Κριτήριο 4:  Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο 

αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο 40/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

4α) Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου με το 

επιστημονικό πεδίο της θέσης 
15/15 

4β) Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 

βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ή/και 

- Portfolioεργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα 

25/25 

4γ)Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

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

του διδακτορικού διπλώματος) 

0/10 

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

 

Σύνολο 44/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

5α)  Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
20/20 

5β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη 

διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
14/20 

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

πεδίου 
10/10 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 4 ΚΑΙ 5 84/100 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Προσαύξηση βαθμολογίας  κατά   20%  
εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής  Διδακτικής 
Εμπειρίας, στ πλαίσιο  των προηγούμενων 
προσκλήσεων του ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. 

         ΟΧΙ.  Έχει επιλεγεί στο παρελθόν. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 84/100 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α: ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17522/2022 
 

 

Κριτήρια   Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 

ΝΑΙ 

 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού  τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο 

για τις περιπτώσεις κατοχής τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού) 

 

Διδακτορικό από ΑΕΙ 

της ημεδαπής 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα 

που αναφέρονται στο επιστημονικό πεδίο 

 

ΝΑΙ 

Κριτήριο 4:  Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο 

αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο 35/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

4α)Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου με το 

επιστημονικό πεδίο της θέσης 
15/15 

4β) Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 

βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ή/και 

- Portfolioεργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα 

20/25 

4γ)Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

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

του διδακτορικού διπλώματος) 

0/10 

Κριτήριο 5:Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

 

Σύνολο 36/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

5α)  Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
15/20 

5β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη 

διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
15/20 

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

πεδίου 
6/10 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 4 ΚΑΙ 5 71/100 

 

ΑΔΑ: ΨΧΑ5469Β7Δ-ΩΣΨ



 

             

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Προσαύξηση βαθμολογίας  κατά   20%  
εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής  
Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο  των 
προηγούμενων προσκλήσεων του 
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. 

ΟΧΙ.  Έχει επιλεγεί στο παρελθόν 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 71/100 

 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους όρους της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς επίσης και τη 

βαθμολογία που έλαβε κάθε υποψήφιος/α, η τριμελής επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους στο επιστημονικό πεδίο 

Λαογραφία ως ακολούθως: Πρώτο τον Αρ. Πρωτ. 16959/2022 (με βαθμολογία 84/100) και δεύτερο  τον Αρ. 

Πρωτ. 17522/2022 (με βαθμολογία 71/100). Ως εκ τούτου, ομόφωνα εισηγείται προς την Γενική συνέλευση του 

Τμήματος την ανάθεση του έργου «Ανάθεση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους 

διδακτορικού» στο επιστημονικό πεδίο Λαογραφία στον Αρ. Πρωτ. 16959/2022. Σε περίπτωση δε που ο/η 

προτεινόμενος/η υποψήφιος/α δεν αποδεχθεί τη θέση, η επιτροπή εισηγείται να επιλεγεί ο/η αμέσως επόμενος/η 

υποψήφιος/α κατά τη σειρά κατάταξης. 

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 

Κατατέθηκαν εμπρόθεσμα 7 υποψηφιότητες: 

 

1. Αρ. Πρωτ. 17944/2022 

2. Αρ. Πρωτ. 17862/2022 

3. Αρ. Πρωτ. 16953/2022 

4. Αρ. Πρωτ. 16670/2022 

5. Αρ. Πρωτ. 17541/2022 

6. Αρ. Πρωτ. 17956/2022 

7. Αρ. Πρωτ. 17882/2022 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α: ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17944/2022 

 

 

Κριτήρια   Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 

ΝΑΙ 

 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού  τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο 

για τις περιπτώσεις κατοχής τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού) 

 

  Διδακτορικό από 

ΑΕΙ της ημεδαπής  

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα 

που αναφέρονται στο επιστημονικό πεδίο 

 

ΝΑΙ 

Κριτήριο 4:  Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο Σύνολο 20/50, 

ΑΔΑ: ΨΧΑ5469Β7Δ-ΩΣΨ



 

             

αναλύεται στα ακόλουθα: επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

4α)Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου με το 

επιστημονικό πεδίο της θέσης 
10/15 

4β) Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 

βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ή/και 

- Portfolioεργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα 

10/25 

4γ)Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

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

του διδακτορικού διπλώματος) 

0/10 

Κριτήριο 5:Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

 

Σύνολο 30/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

5α)  Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
14/20 

5β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη 

διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
10/20 

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

πεδίου 
6/10 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 4 ΚΑΙ 5 50/100 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Προσαύξηση βαθμολογίας  κατά   20%  εφόσον 
δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής  Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο  των προηγούμενων 
προσκλήσεων του ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. 

20% . Δεν έχει επιλεγεί στο παρελθόν 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 60/100 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α: ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17862/2022 
 

 

Κριτήρια   Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 

ΝΑΙ 

 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού  τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο 

για τις περιπτώσεις κατοχής τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού) 

 

Διδακτορικό από ΑΕΙ 

της ημεδαπής 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα 

που αναφέρονται στο επιστημονικό πεδίο 

 

ΝΑΙ 

Κριτήριο 4:  Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο 

αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο 36/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

ΑΔΑ: ΨΧΑ5469Β7Δ-ΩΣΨ



 

             

4α)Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου με το 

επιστημονικό πεδίο της θέσης 
11/15 

4β) Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 

βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ή/και 

- Portfolioεργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα 

25/25 

4γ)Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

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

του διδακτορικού διπλώματος) 

0/10 

Κριτήριο 5:Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

 

Σύνολο 41/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

5α)  Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
16/20 

5β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη 

διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
15/20 

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

πεδίου 
10/10 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 4 ΚΑΙ 5 77/100 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Προσαύξηση βαθμολογίας  κατά   20%  εφόσον 
δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής  Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο  των προηγούμενων 
προσκλήσεων του ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. 

ΟΧΙ. Έχει  επιλεγεί στο παρελθόν 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 77/100 

 
 
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α: ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16953/2022 

 

 

Κριτήρια   Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 

ΝΑΙ 

 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού  τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο 

για τις περιπτώσεις κατοχής τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού) 

 

ΝΑΙ 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα 

που αναφέρονται στο επιστημονικό πεδίο 

 

ΝΑΙ 

Κριτήριο 4:  Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο 

αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο 45/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

ΑΔΑ: ΨΧΑ5469Β7Δ-ΩΣΨ



 

             

4α)Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου με το 

επιστημονικό πεδίο της θέσης 
10/15 

4β) Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 

βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ή/και 

- Portfolioεργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα 

25/25 

4γ)Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

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

του διδακτορικού διπλώματος) 

10/10 

Κριτήριο 5:Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

 

Σύνολο 25/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

5α)  Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
10/20 

5β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη 

διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
10/20 

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

πεδίου 
5/10 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 4 ΚΑΙ 5 70/100 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Προσαύξηση βαθμολογίας  κατά   20%  εφόσον 
δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής  Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο  των προηγούμενων 
προσκλήσεων του ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. 

20% . Δεν έχει  επιλεγεί στο παρελθόν 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 84/100 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α: ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16670/2022 

 

 

Κριτήρια   Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 

ΝΑΙ 

 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού  τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο 

για τις περιπτώσεις κατοχής τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού) 

 

Διδακτορικό από ΑΕΙ 

της ημεδαπής 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα 

που αναφέρονται στο επιστημονικό πεδίο 

 

ΝΑΙ 

Κριτήριο 4:  Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο 

αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο 25/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

4α)Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου με το 

επιστημονικό πεδίο της θέσης 
10/15 

ΑΔΑ: ΨΧΑ5469Β7Δ-ΩΣΨ



 

             

4β) Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 

βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ή/και 

- Portfolioεργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα 

15/25 

4γ)Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

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

του διδακτορικού διπλώματος) 

0/10 

Κριτήριο 5:Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

Σύνολο 25/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

5α)  Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
11/20 

5β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη 

διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
8/20 

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

πεδίου 
6/10 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 4 ΚΑΙ 5  50/100 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Προσαύξηση βαθμολογίας  κατά   20%  εφόσον 
δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής  Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο  των προηγούμενων 
προσκλήσεων του ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. 

20% . Δεν έχει  επιλεγεί στο παρελθόν 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 60/100 

 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α: ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17541/2022 
 

 

Κριτήρια   Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 

ΝΑΙ 

 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού  τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο 

για τις περιπτώσεις κατοχής τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού) 

 

Διδακτορικό από ΑΕΙ 

της ημεδαπής 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα 

που αναφέρονται στο επιστημονικό πεδίο 

 

ΝΑΙ 

Κριτήριο 4:  Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο 

αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο 47/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

4α)Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου με το 

επιστημονικό πεδίο της θέσης 
12/15 

4β) Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 
25/25 

ΑΔΑ: ΨΧΑ5469Β7Δ-ΩΣΨ



 

             

βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ή/και 

- Portfolioεργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα 

4γ)Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

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

του διδακτορικού διπλώματος) 

10/10 

Κριτήριο 5:Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

 

Σύνολο 34/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

5α)  Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
14/20 

5β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη 

διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
14/20 

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

πεδίου 
6/10 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 4 ΚΑΙ 5 81/100 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Προσαύξηση βαθμολογίας  κατά   20%  εφόσον 
δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής  Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο  των προηγούμενων 
προσκλήσεων του ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. 

ΟΧΙ. Έχει  επιλεγεί στο παρελθόν 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 81/100 

 
 
 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α: ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17956/2022 

 

 

Κριτήρια   Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 

ΝΑΙ 

 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού  τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο 

για τις περιπτώσεις κατοχής τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού) 

 

Διδακτορικό από ΑΕΙ 

της ημεδαπής 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα 

που αναφέρονται στο επιστημονικό πεδίο 

 

ΝΑΙ 

Κριτήριο 4:  Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο 

αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο 32/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

4α)Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου με το 

επιστημονικό πεδίο της θέσης 
10/15 

4β) Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 

βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ή/και 

12/25 
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- Portfolioεργασιών και μελετών ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα 

4γ)Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

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

του διδακτορικού διπλώματος) 

10/10 

Κριτήριο 5:Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

 

Σύνολο 20/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

5α)  Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
12/20 

5β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη 

διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
5/20 

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

πεδίου 
3/10 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 4 ΚΑΙ 5 52/100 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Προσαύξηση βαθμολογίας  κατά   20%  εφόσον 
δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής  Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο  των προηγούμενων 
προσκλήσεων του ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. 

20% . Δεν έχει  επιλεγεί στο παρελθόν 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 62,4/100 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α: ΑΡ. ΠΡΩΤ. 17882/2022 

 

 

Κριτήρια   Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 

ΝΑΙ 

 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού  τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο 

για τις περιπτώσεις κατοχής τίτλου από ίδρυμα του εξωτερικού) 

 

Διδακτορικό από ΑΕΙ 

της ημεδαπής 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα μαθήματα 

που αναφέρονται στο επιστημονικό πεδίο 

 

ΝΑΙ 

Κριτήριο 4:  Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο 

αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο1/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

4α)Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου με το 

επιστημονικό πεδίο της θέσης 
1/15 

4β) Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 

βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε συνέδρια ή/και 

- Portfolioεργασιών και μελετών ή/και 

0/25 
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- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα 

4γ)Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

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

του διδακτορικού διπλώματος) 

0/10 

Κριτήριο 5:Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

 

Σύνολο 16/50, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

5α)  Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
7/20 

5β) Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας στη 

διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
3/20 

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

πεδίου 
6/10 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 4 ΚΑΙ 5 17/100 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 

Προσαύξηση βαθμολογίας  κατά   20%  εφόσον 
δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής  Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο  των προηγούμενων 
προσκλήσεων του ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020. 

20% . Δεν έχει  επιλεγεί στο παρελθόν 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 20,4/100 

 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους όρους της οικείας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς επίσης και τη 

βαθμολογία που έλαβε κάθε υποψήφιος/α, η τριμελής επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους στο επιστημονικό πεδίο 

Παγκόσμια Λογοτεχνία ως ακολούθως: πρώτο τον Αρ. Πρωτ. 16953/2022 (με βαθμολογία 84/100), δεύτερο τον 

Αρ. Πρωτ. 17541/2022 (με βαθμολογία 81/100), τρίτο τον Αρ. Πρωτ. 17862/2022 (με βαθμολογία 77/100), 

τέταρτο τον Αρ. Πρωτ. 17956/2022 (με βαθμολογία 62.4/100), πέμπτους με ισοβαθμία τον Αρ. Πρωτ. 

17944/2022 και τον Αρ. Πρωτ. 16670/2022 (με βαθμολογία 60/100) και έκτο τον Αρ. Πρωτ. 17882/2022 (με 

βαθμολογία 20.4/100). Ως εκ τούτου ομόφωνα εισηγείται προς την Γενική συνέλευση του Τμήματος την ανάθεση 

του έργου «Ανάθεση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» στο 

επιστημονικό πεδίο Παγκόσμια Λογοτεχνία στον Αρ. Πρωτ. 16953/2022. Σε περίπτωση δε που ο προτεινόμενος/η 

υποψήφιος/α δεν αποδεχθεί τη θέση, η επιτροπή εισηγείται να επιλεγεί ο/η αμέσως επόμενος/η κατά τη σειρά 

κατάταξης – κάτι που προτείνεται να συμβεί και στην περίπτωση που ο/η αμέσως επόμενος/η που επιλέχθηκε δεν 

αποδεχθεί τον ορισμό του/της κ.ο.κ. 
 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

Γιώργος Ανδρειωμένος, Καθηγητής, Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

Μαρίνα Γρηγοροπούλου, Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια, Γραμματέας της Επιτροπής 
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Βασίλειος Λιοτσάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος της Επιτροπής 
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