
 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Απόφαση 2/18.02.2020 
         Της 104ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 18-02-2020 

 
Την 18η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος 

Α. Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 104η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

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

2330/14.02.2020 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, ως Πρόεδρος. 

2. Αγγελίδης Τιμόθεος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

3. Γλεντής Γεώργιος - Όθωνας, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Πολιτικής, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Παπαλεξίου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Ρόχας - Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής,  

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Ζαχαριάς Νικόλαος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

11. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, τακτικό μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω 

τηλεδιάσκεψης). 

12. Βώρος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 

Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

13. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

14. Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 

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, Φαξ: 2710 372123  
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15. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Λογοθεραπείας, τακτικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

16. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

17. Τραυλός Αντώνιος, Καθηγητής εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, αναπληρωματικό 

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

18. Λιαπέρδος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

20. Συρμακέσης Σπυρίδωνας, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Οργανισμών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες: 

1. Σπηλιόπουλος Ιωακείμ, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων, τακτικό μέλος. 

 
Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένος, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, το αναπληρωματικό 

μέλος κ. Παπαλουκάς Μάριος - Δανιήλ, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού. 

 

Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Μαρία Παπαδοπούλου.  

 
Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:40 π.μ. 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

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

Θέμα 2: Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 548/10.01.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού 

για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 

80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη 
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Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία συγχρηματοδοτείται από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, ενημερώνει 

τα παρόντα μέλη για τα Πρακτικά Αξιολόγησης των κάτωθι Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

της υπ’ αριθμ. 548/10.01.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων 

υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

έτους 2019-2020, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947: 

1. Τμήμα Φιλολογίας 

2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

3. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

4. Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 

5. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

6. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 

7. Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

8. Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 

9. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

10. Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνει γνώση και αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση των Πρακτικών 

Αξιολόγησης των ανωτέρω Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 

548/10.01.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους 

Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, στο 

πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 

Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020» (Κ.Α. 80465) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, όπως 

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

 

Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων στο ποσό των 

12.510,00€ (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν 

αναλογούντος ΦΠΑ). Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή 

αναπροσαρμόζεται αναλογικά και άρα στα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων, το 

1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης 

μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος συνοδεύονται από υποχρεωτική 

παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε: 

 προβλέπεται το σύνολο της αμοιβής εφόσον ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων 

τουλάχιστον το ένα συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων. 

 προβλέπονται τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον ανατεθεί ένα (1) μάθημα που συνοδεύεται 

από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων. 

Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου βρίσκεται σε διαφορετικό νομό ή νησί, 

από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο αυτός διδάσκει και προκειμένου να 

καλυφθούν οι δαπάνες κίνησης/διανυκτέρευσης του ωφελούμενου, η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται κατά 

400,00€ στην περίπτωση που διδάσκει μάθημα/τα σε ένα μόνο εξάμηνο ή κατά 800,00€ στην περίπτωση 
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που διδάσκει μαθήματα και στα δύο εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους. Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε 

αναλογική απομείωση στην περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών μαθημάτων. 

 

Αναλυτικά, οι επιτυχόντες για τα ανωτέρω Τμήματα παρουσιάζονται στους παρακάτω προσωρινούς 

πίνακες αποτελεσμάτων: 

Τμήμα Φιλολογίας 
    

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 ΑΜΟΙΒΗ  

Νεοελληνική 
Φιλολογία 

Κείμενα εκπροσώπων της 
Γενιάς του ’30 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 

πέρας των 
ενστάσεων και 

ημερομηνία 
λήξης 

25/09/2020 

     8.340,00 €  
Θεωρία της Αφήγησης 

     
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 ΑΜΟΙΒΗ  

Τεχνικές στη 
Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

Διαχείριση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 

πέρας των 
ενστάσεων και 

ημερομηνία 
λήξης 

25/09/2020 

   12.510,00 €  
Διοίκηση έργου 

     
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 ΑΜΟΙΒΗ  

Μαθηματικά 

Μεθοδολογία Έρευνας 
και Συγγραφής Εργασιών 

ΔΕΝ 
ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
-  -  

Μαθηματικά ΙΙ 

Ανάκτηση 
Πληροφορίας 

Ανάκτηση Πληροφορίας 
ΔΕΝ 

ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΝ 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

-  -  
Τεχνικές Μηχανικής 
Μάθησης και Εξόρυξης 
Γνώσης 

Αλγοριθμική 
Λογική 

Αλγόριθμοι και 
Πολυπλοκότητα 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 

πέρας των 
ενστάσεων και 

ημερομηνία 
λήξης 

25/09/2020 

     8.340,00 €  
Υπολογισιμότητα και 
Πολυπλοκότητα 

     
Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΧΡΟΝΙΚΟ  ΑΜΟΙΒΗ  
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ΠΕΔΙΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

Θεωρητική 
Πληροφορική 

Θεωρία Υπολογισμού 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ 
ΚΑΛΑΝΤΖΗ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 

πέρας των 
ενστάσεων και 

ημερομηνία 
λήξης 

25/09/2020 

   12.510,00 €  Αλγόριθμοι και 
Πολυπλοκότητα 

Μαθηματικά 

Μαθηματικά ΙΙ 

ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 

πέρας των 
ενστάσεων και 

ημερομηνία 
λήξης 

25/09/2020 

   12.510,00 €  
Επιχειρησιακή Έρευνα 

Διοίκηση 
Επιχειρήσεων 

Διοίκηση Επιχειρήσεων 

ΧΡΥΣΑΦΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 

πέρας των 
ενστάσεων και 

ημερομηνία 
λήξης 

25/09/2020 

   12.510,00 €  
Διαχείριση Έργων ΤΠΕ 

Πληροφοριακά 
Συστήματα 

Ανάλυση και Σχεδιασμός 
Πληροφοριακών 
Συστημάτων 

ΔΕΝ 
ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
-  -  

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ 

Τεχνολογία 
Λογισμικού 

Τεχνολογία Λογισμικού ΔΕΝ 
ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
-  -  

Τεχνολογίες Πολυμέσων 

     
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 ΑΜΟΙΒΗ  

Ηλεκτρικές 
Μετρήσεις 

Ηλεκτρικές Μετρήσεις 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 

πέρας των 
ενστάσεων και 

ημερομηνία 
λήξης 

25/09/2020 

     8.340,00 €  

Ηλεκτρικά 
Κυκλώματα 

Ηλεκτρικά Κυκλώματα ΙΙ 

ΜΕΝΤΗ 
ΑΝΘΟΥΛΑ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 

πέρας των 
ενστάσεων και 

ημερομηνία 
λήξης 

25/09/2020 

   12.510,00 €  
Ηλεκτροτεχνία ΙΙ 

Μαθηματικά Ι  Μαθηματικός Λογισμός ΙΙ ΣΕΡΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ημερομηνία      8.340,00 €  

ΑΔΑ: 6ΜΨΙ469Β7Δ-Μ5Χ



  

Πιθανοθεωρία, 
Στατιστική και 
Συνδυαστική Ανάλυση 

έναρξης μετά το 
πέρας των 

ενστάσεων και 
ημερομηνία 

λήξης 
25/09/2020 

Μαθηματικά ΙΙ 

Διαφορικές Εξισώσεις 

ΣΕΡΕΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 

πέρας των 
ενστάσεων και 

ημερομηνία 
λήξης 

25/09/2020 

   12.510,00 €  
Διαφορικές Εξισώσεις και 
Αριθμητικές Μέθοδοι σε 
Προγραμματιστικό 
Περιβάλλον 

     
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 ΑΜΟΙΒΗ  

Σκηνοθεσία: 
Θεωρία και Πράξη 

Η Αρχαία Τραγωδία στη 
Νεότερη και Σύγχρονη 
Σκηνή 

ΔΕΝ 
ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
-  -  

Σκηνοθεσία: Πρακτικές 
Εφαρμογές 

Σκηνογραφία ή /και 
Ενδυματολογία 

Ελεύθερο Σχέδιο ΔΕΝ 
ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
-  -  

Γραμμικό Σχέδιο 

Παγκόσμιο Θέατρο 
20ου αιώνα  

Ιστορία και 
Δραματολογία 
Παγκόσμιου Θεάτρου 
IV:20ος αιώνας ΜΗΝΙΩΤΗ 

ΝΑΤΑΛΙΑ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 

πέρας των 
ενστάσεων και 

ημερομηνία 
λήξης 

25/09/2020 

     8.340,00 €  
Νεότερη και Σύγχρονη 
Δραματολογία: θέατρο 
του παραλόγου έως το 
μεταμοντέρνο 

     
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 ΑΜΟΙΒΗ  

Κοινωνική και 
Εκπαιδευτική 
Πολιτική 

Παρουσίαση και 
Ανάλυση Φορέων 
Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

ΔΡΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 

πέρας των 
ενστάσεων και 

ημερομηνία 
λήξης 

25/09/2020 

     4.170,00 €  

     
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 ΑΜΟΙΒΗ  
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Πολιτική Επιστήμη 
Συγκρουσιακή Πολιτική 
(Contentious Politics) και 
Κοινωνικά Κινήματα 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 
πέρας των 
ενστάσεων και 
ημερομηνία 
λήξης 
25/09/2020 

     4.170,00 €  

     
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 ΑΜΟΙΒΗ  

Επιχειρηματικότητα 

Εισαγωγή στην 
Επιχειρηματικότητα 
Καινοτομίας 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 

πέρας των 
ενστάσεων και 

ημερομηνία 
λήξης 

25/09/2020 

     8.340,00 €  

Οικονομικά της Εργασίας 

Λογιστική 

Λογιστική ΙΙ 

ΤΣΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 

πέρας των 
ενστάσεων και 

ημερομηνία 
λήξης 

25/09/2020 

     8.340,00 €  

Ελληνικά και Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα - 
Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς 

Νομισματική και 
Τραπεζική 

Νομισματική Θεωρία και 
Πολιτική 

ΔΕΝ 
ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΑΝ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
-  -  

Τραπεζική Οικονομική 

     
Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ 
ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

 ΑΜΟΙΒΗ  

Οικονομία 

Διεθνή Οικονομικά 

ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 

πέρας των 
ενστάσεων και 

ημερομηνία 
λήξης 

25/09/2020 

     8.340,00 €  
Μακροοικονομία 

Εκπαίδευση 

Ολυμπιακή Εκπαίδευση 

ΛΙΟΥΜΠΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 

πέρας των 
ενστάσεων και 

ημερομηνία 
λήξης 

25/09/2020 

     8.340,00 €  
Εκπαιδευτική Ψυχολογία 

Ολυμπισμός 

Πολιτισμικές Διαστάσεις 
του Ολυμπισμού 

ΤΖΑΧΡΙΣΤΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ημερομηνία 
έναρξης μετά το 

πέρας των 
     8.340,00 €  

Εικαστικές Τέχνες, Σπορ 
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και Ολυμπιακοί Αγώνες ενστάσεων και 
ημερομηνία 

λήξης 
25/09/2020 

 

Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, μέσω Φαξ (2710 372123) ή με απευθείας κατάθεση 

στο πρωτόκολλο της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00 

(Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ, 22 131 Τρίπολη), εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 

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

του ΕΛΚΕ. 

 

Σημειώνεται ότι:  

(α) Εφόσον δεν υπάρχουν εμπρόθεσμες ενστάσεις, τότε μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο 

προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων καθίσταται αυτόματα οριστικός. 

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

υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης, σύμφωνα με τα Πρακτικά Αξιολόγησης του 

Παραρτήματος.  

 

Τέλος, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αριθμ. 2539/18.02.2020 επιστολή 

της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Θεώνης Κολλυροπούλου, αποφασίζει ομόφωνα να αναβληθεί η έγκριση του 

Πρακτικού Αξιολόγησης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, για 

επόμενη Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών, προκειμένου να παρασχεθούν διευκρινίσεις από το Τμήμα. 

 

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

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

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

       Τρίπολη, 18 Φεβρουαρίου 2020 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

       Καλαμάτα, 5 Φεβρουαρίου 2020 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 5η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συνήλθε η τριμελής 

Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφιοτήτων του Τμήματος Φιλολογίας, η οποία συγκροτήθηκε βάσει της 

Απόφασης της υπ’ αριθ. 6/11.12.2019 Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, αποτελούμενη 

από τους 

 

1. Γιώργο Ανδρειωμένο, Καθηγητή, Πρόεδρο της Επιτροπής 

2. Μαρία Δροσινού, μ. Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος της Επιτροπής 

3. Σοφία Καπετανάκη, μ. Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος της Επιτροπής (αναπληρούσα το Τακτικό 

Μέλος Μαργαρίτα Σωτηρίου, Επίκουρη Καθηγήτρια) 

 

προκειμένου να εξετάσει τις υποβληθείσες υποψηφιότητες νέων επιστημόνων, κατόχων διδακτορικού, για την 

απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας ως προς το ακόλουθο, προτεινόμενο από τη Γενική Συνέλευση 

του Τμήματος, επιστημονικό πεδίο (εαρινό εξάμηνο, ακαδημαϊκό έτος 2019-2020): 

 

 

Νεοελληνική Φιλολογία:  

13ΒΝΦ9_15 Κείμενα εκπροσώπων της Γενιάς του ’30 (Ειδίκευσης -  Η΄ Εξάμηνο) 

13Ε69_16 Θεωρία της Αφήγησης (Επιλογής - Στ΄ Εξάμηνο) 
  

Οι υποψηφιότητες υποβλήθηκαν κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (αριθ. πρωτ. 

Πρόσκλησης 548/10.01.2020). 

 

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

αξιολόγησης της πρόσκλησης, και ακολούθησε τα εξής στάδια: 

 

1. Αποδοχή των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, δηλαδή ως προς την πληρότητα 

των φακέλων υποψηφιοτήτων με την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: 
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- Αίτηση Υποψηφιότητας 

- Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για το σύνολο των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου για 

το οποίο έχουν υποβληθεί αιτήσεις 

- Βιογραφικό σημείωμα 

- Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από 

τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α΄) έλαβε γνώση των 

όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, 

β΄) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ΄) 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 2433/Α/27-02-2016), του οικείου 

τμήματος, δ΄) δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα 

της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ε΄) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 

 

Κατά τον έλεγχο των αιτήσεων διαπιστώθηκε πληρότητα σε όλους τους φακέλους·  επομένως, η Επιτροπή 

προχώρησε στην αξιολόγηση των υποψηφίων.  

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

ακόλουθο πίνακα): 
 

 

Κριτήρια   Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού  τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 

 
 

          ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα 

μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 4:  Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται 

στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 60, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

α΄) Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου 

 
0-25 

β΄) συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας 0-10 

γ΄) επιστημονικές  δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια 

 
0-25 

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

 

Σύνολο από 0 έως 40, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

α΄)  συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
0-10 

β΄) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών /  θεωριών & βιβλιογραφίας 0-15 
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γ΄) δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 0-15 
 

Σημειώνεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 3 αποτελεί λόγο 

απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς περαιτέρω αξιολόγησή της.   

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:   

13ΒΝΦ9_15 Κείμενα εκπροσώπων της Γενιάς του ’30 (Κορμός  - Η΄ Εξάμηνο) 

13Ε69_16 Θεωρία της Αφήγησης (Επιλογής - Στ΄ Εξάμηνο) 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΑ:  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ  

 

 

Κριτήρια   Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

Κριτήριο 1: Λήψη διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

 

ΝΑΙ  

 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού  τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 

 
 

           ---------- 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα 

μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 

 

ΝΑΙ  

Κριτήριο 4:  Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/ας, το οποίο αναλύεται 

στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 60, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

α΄) Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου 

 
20 

β΄) Κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου 0 

γ΄) επιστημονικές  δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια 

 
25 

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

 

Σύνολο από 0 έως 40, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

α΄)  συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
7 

β΄) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών /  θεωριών & βιβλιογραφίας 9 

γ΄) δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 9 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 70 

 

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΠΡΑΣ 
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Κριτήρια   Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

Κριτήριο 1: Λήψη διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

 

ΝΑΙ  

 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού  τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 

 
 

           ---------- 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα 

μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 

 

ΝΑΙ  

Κριτήριο 4:  Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/ας, το οποίο αναλύεται 

στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 60, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

α΄) Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου 

 
10 

β΄) Κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου 0 

γ΄) επιστημονικές  δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια 

 
12 

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

 

Σύνολο από 0 έως 40, 

επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

α΄)  συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
7 

β΄) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών /  θεωριών & βιβλιογραφίας 9 

γ΄) δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 9 

  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 47 

 

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

και τη βαθμολογία που έλαβε κάθε υποψήφιος, η τριμελής επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους στο 

επιστημονικό πεδίο Νεοελληνική Φιλολογία ως ακολούθως: Πρώτη την κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ (βαθμολογία 70) και δεύτερον τον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΙΠΡΑ (βαθμολογία 47). 

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 Νεοελληνική Φιλολογία στην κα ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΥ. Σε περίπτωση 

δε που η προτεινόμενη υποψήφια δεν αποδεχθεί τη θέση, η επιτροπή εισηγείται να επιλεγεί ο αμέσως 

επόμενος κατά τη σειρά κατάταξης. 

 

Η Επιτροπή αξιολόγησης 

Γιώργος Ανδρειωμένος,  Καθηγητής, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Μαρία Δροσινού, μ. Επίκουρος Καθηγήτρια, Μέλος της Επιτροπής 

Σοφία Καπετανάκη, μ. Επίκουρος Καθηγήτρια, Μέλος της Επιτροπής 
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ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

 

 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού», με κωδικό ΟΠΣ 5045947 ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 

 

Στη Καλαμάτα σήμερα, 11 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στην αίθουσα 152 του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Σχολή Διοίκησης-Καλαμάτα) συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή, η οποία 

συγκροτήθηκε με την απόφαση με αριθμό 331/22.08.19 του Προέδρου του Τμήματος ΔΕΟ, και η οποία 

αποτελείται από: 

1. Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου 

2. Φώτη Δρούμπαλη 

3. Αλέξανδρο Βυθούλκα 

με αντικείμενο εργασίας την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων για το έργο: Απόκτηση Ακαδημαϊκής 

Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού», με κωδικό ΟΠΣ 5045947 

ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 και κωδικό έργου ΚΕ 80465, σύμφωνα με την από 10/01/2020 και αρ. πρωτ. 

548  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50,54 παρ. ιβ΄ και 64 του 

ν.4485/2017. 

Στη σημερινή συνεδρίαση είναι παρόντες: 

1. Αθανασία Τριανταφυλλοπούλου 

2. Αλέξανδρος Βυθούλκας 

3. Φώτης Δρούμπαλης 

Συνεπώς παρίστανται όλα τα μέλη της Επιτροπής και αυτή συνεδριάζει νόμιμα και αποφασίζει έγκυρα. 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο κος Φώτιος Δρούμπαλης προσκόμισε τους φακέλους υποψηφιοτήτων 

τους οποίους παρέλαβε από την Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΟ την 10/2/2020. 

 Η επιτροπή διαπιστώνει ότι έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τους αριθμούς πρωτ. οι ακόλουθοι φάκελοι 

υποψηφιοτήτων: 

1. Καπετανέας Νίκος, αρ. πρωτ. 1582/31.01.2020 

2. Καρφάκη Ελένη, αρ. πρωτ. 1600/31.01.2020 

3. Χρυσάφης Κωνσταντίνος, αρ. πρωτ. 1526/30.01.2020 
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Η υποβολή των υποψηφιοτήτων, όπως διαπιστώνεται από την επιτροπή, είναι εμπρόθεσμη, σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις της από 10/01/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με αριθμό πρωτ. 548/10.01.2020. 

Επιπλέον η Επιτροπή διαπιστώνει ότι κανένας από τους υποψηφίους δεν αποκλείεται αφού το σύνολο των 

υποψηφίων πληροί τα κριτήρια Κ1, Κ2, Κ3 σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Συνεπώς αξιολογείται το σύνολο των υποβληθέντων υποψηφιοτήτων. 

 

 

 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την προαναφερόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το Τμήμα 

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών έχει προκηρύξει το ακόλουθο επιστημονικό πεδίο και αντίστοιχα  

μαθήματα που εντάσσονται σ' αυτό: 

 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των φακέλων προκειμένου να αξιολογήσει τις υποψηφιότητες, 

σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος του Ειδικού Λογαριασμού 

Πίνακας 2. Υποψήφιοι και Δηλωθέντα Μαθήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο 

Επιστημονικό Πεδίο:            ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Α/Α 
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  

Αρ. Πρωτ. – Ημερομηνία 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

1 

 

 

 

       Νίκος Καπετανέας 

      582/31.01.2020 

 

 

Τεχνικές στη 

Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

Διοίκηση Έργου 

2 

Καρφάκη Ελένη,   

1600/31.01.2020 

 

 

Τεχνικές στη 

Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

Διοίκηση Έργου 

 

 

3 

 

 

 

Χρυσάφης 

Κωνσταντίνος, 

1526/30.01.2020 

 

 

Τεχνικές στη 

Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

Διοίκηση Έργου 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προκηρυχθέντα Μαθήματα ΔΕΟ με βάση την υπ. Αρ. 548/10-01-2020 πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 

Επιστημονικό Πεδίο Τίτλος Μαθήματος Εξάμηνο Ώρες 

Θεωρίας 

Ασκήσεις 

Πράξης 

Κατηγορία 

 Τεχνικές στη 

Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

Διαχείριση Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας 

ΣΤ έως Η 

 

 

2 

 

2 

Επιλογής 

 

Διοίκηση Έργου 

 

ΣΤ έως Η 

 

 

2 

 

2 

 

Επιλογής 
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Κονδυλίων Έρευνας με αριθμ. πρωτ. 548/10.01.2020 και να καταρτίσει προσωρινό πίνακα υποψηφίων. Κατά 

το άνοιγμα των φακέλων διαπιστώνεται ότι οι υποψήφιοι δηλώνουν τα ακόλουθα μαθήματα ανά 

επιστημονικό πεδίο: 

  

 

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια τα οποία 

αναφέρονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας με 

αριθμό  πρωτ. 548/10.01.2020. και τα οποία είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

Κριτήρια αξιολόγησης Μονάδες Βαθμολόγησης 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια Κ του πίνακα. 

Σημειώνεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των κριτηρίων 1 έως και 3 αποτελεί λόγο απόρριψης της 

υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της. 

Κ1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κ2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού 

μόνο) ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κ3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κ4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 60, επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου 0 – 25 

β) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου 0 - 10 

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 1) 0 – 25 

Κ5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται 

στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 40, επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 0 - 10 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας 0 –15 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 0 – 15 

Σημείωση 1 

Α) έως 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 6 μονάδες 

6 - 10 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 12 μονάδες 

11 - 15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 18 μονάδες 

> 15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 25 μονάδες 

Β) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας 

(κατάλογος Scimago): 

Q1 κατάλογος Scimago: συντελεστής 1, 

Q2 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,8 

Q3 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,6 

Q4 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,4 

λοιπές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια εκτός καταλόγου Scimago: συντελεστής 0,2 
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Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago, 

πολλαπλασιαστής 0,2. 
 

 

 

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω κριτηρίων συντάσσονται οι ακόλουθοι πίνακες (3, 4, 5) με τις 

υποψηφιότητες στο δηλωθέν επιστημονικό πεδίο και δηλωθέντα μαθήματα από τους υποψηφίους:  
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Πίνακας 3.  Αξιολόγηση υποψήφιων στο  Επιστημονικό Πεδίο   Τεχνικές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 

Α/Α 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ  

Αρ. Πρωτ. – 

Ημερομηνία 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΜΑΘ/ΤΟΣ 

 

Κ1  

 

 

Κ2 

 

Κ3 

 

Κ4 (α) 

 

Κ4 (β) 

 

Κ4 (γ) 

 

Κ5 (α) 

 

Κ5 (β) 

 

Κ5 (γ) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 

 

       Νίκος 

Καπετανέας 

      

582/31.01.2020 

 

Διαχείριση 

Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας 

ΝΑΙ δεν 

απαιτείται 

ΝΑΙ 25 0 2,6 10 10 15 62,6 

 

Διοίκηση Έργου 

ΝΑΙ δεν 

απαιτείται 

ΝΑΙ 25 0 2,6 10 10 15 62,6 

 

2 

 

 

Καρφάκη 

Ελένη,   

1600/31.01.

2020 

 

Διαχείριση 

Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας 

ΝΑΙ δεν 

απαιτείται 

ΝΑΙ 25 0 5,4 10 10 15 65,4 

 

Διοίκηση Έργου 

ΝΑΙ δεν 

απαιτείται 

ΝΑΙ 25 0 5,4 10 10 15 65,4 

 

   3 

 

 

Χρυσάφης 

Κωνσταντί

νος, 

1526/30.01.

2020 

 

Διαχείριση 

Εφοδιαστικής 

Αλυσίδας 

ΝΑΙ δεν 

απαιτείται 

ΝΑΙ 25 10 11 10 10 15 81 

 

Διοίκηση Έργου 

ΝΑΙ δεν 

απαιτείται 

ΝΑΙ 25 10 11 10 10 15 81 
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Πίνακας 4. Μάθημα: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

 

Α/Α 

 

Υποψήφιοι 

 

Σύνολο Βαθμολογίας 

1 Χρυσάφης Κωνσταντίνος 81 

2 Καρφάκη Ελένη 65,4 

3 Καπετανέας Νίκος 62,6 

 

Πίνακας 5. Μάθημα: Διοίκηση Έργου 

 

Α/Α 

 

Υποψήφιοι 

 

Σύνολο Βαθμολογίας 

1 Χρυσάφης Κωνσταντίνος 81 

2 Καρφάκη Ελένη 65,4 

3 Καπετανέας Νίκος 62,6 

 

Η Επιτροπή αξιολόγησης, μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της προκήρυξης, τους 

φακέλους των υποψηφίων και τους παραπάνω πίνακες αξιολόγησης,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Στο επιστημονικό πεδίο Τεχνικές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, γίνεται δεκτή η υποψηφιότητα του 

Χρυσάφη Κωνσταντίνου για την διδασκαλία των μαθημάτων: 

α)  Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

β)   Διοίκηση Έργου 

Η επιτροπή σημειώνει ότι: Σύμφωνα με όρο της προκήρυξης «…κάθε ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα 

μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο». 

Σύμφωνα, επίσης, με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 19 του ν.1404/1983 «…μπορεί να ανατεθεί διδακτικό 

έργο μόνο για εξειδικευμένα μαθήματα μέχρι τεσσάρων εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση σε 

μόνιμους ή συμβασιούχους υπαλλήλους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ύστερα από άδεια 

της υπηρεσίας τους, καθώς και σε συνταξιούχους του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα…». 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 15.00, έληξε η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν πρακτικό. 

Τριανταφυλλοπούλου Αθανασία, Καθηγήτρια, ως τακτικό μέλος 

 

Δρούμπαλης Φώτιος, Επίκουρος Καθηγητής, ως τακτικό μέλος 

 

 

Βυθούλκας Αλέξανδρος, Λέκτορας Εφαρμογών, ως τακτικό μέλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας Α. Αναλυτική Βαθμολόγηση Αριθ. Δημοσιεύσεων/Συνεδρίων σύμφωνα 
με το κριτήριο Κ4(γ) 

 
 

Κριτήριο Κ4 (γ) 

 

Αριθμός Επιστημονικών 
Δημοσιεύσεων/Συνέδρια 

Μονάδες 
Scimago 

Q1 
Scimago 

Q2 
Scimago 

Q3 
Scimago 

Q4 
Εκτός 

Scimago 

 
<=5 6 1 0,8 0,6 0,4 0,2 

 
6-10 12 1 0,8 0,6 0,4 0,2 

 
11-15 18 1 0,8 0,6 0,4 0,2 

 
>15 25 1 0,8 0,6 0,4 0,2 

        Αξιολόγηση υποψήφιων στο  Επιστημονικό Πεδίο:  Λογιστική – Οικονομική 

Διαχείριση (από Πιν. 3)   

1. Χρυσάφης Κωνσταντίνος: Κ4 (γ) = 11 Μονάδες 
  

  

Αριθ. Επιστημ. 
Δημοσιεύσεων 

Scimago / Εκτός Μονάδες Βαρύτητα 
Σύνολο 

Μονάδων   

  5 Q1 6 1 6,0 
    1 Q2 6 0,8 4,8 
            10,8 

    
    

  
  

  
Ανακοινώσεις σε Συνέδρια 

      

Σύνολο 
Μονάδων 

    1   1 0,2 0,2 
  

        
2. Καρφάκη Ελένη: Κ4 (γ) = 5.4 Μονάδες 

  

  

Αριθ. Επ. 
Δημοσιεύσεων/Συνέδρια 

Scimago / Εκτός Μονάδες Βαρύτητα 
Σύνολο 

Μονάδων 

    1 Q3 6 0,6 3,6 
    2 Εκτός 2 0,2 0,4 
            4,0 

  

 

Πρακτικά Συνεδρίων με           
Κριτές 7            0,2 1,4 

  

        
3. Καπετανέας Νικόλαος: Κ4 (γ) = 2.6 Μονάδες 

  

  

Αριθ. Επιστημ. 
Δημοσιεύσεων 

Scimago / Εκτός Μονάδες Βαρύτητα 
Σύνολο 

Μονάδων 
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  1 Q4 6 0,4 2,4 
    1 Εκτός 1 0,2 0,2 
            2,6 
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ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
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ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Πρακτικό / Εισηγητική Έκθεση της Επιτροπής για την Αξιολόγηση Υποψηφίων της Πράξης   

"Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού  

2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου", 

που υπέβαλαν αίτηση για την 548 / 10.01.2020, Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων,  

Σχολή Οικονομίας και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου", με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 και κωδικό έργου KΕ80465, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

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

ΕΔΒΜ96), και έπειτα από την υπ. αρ. πρωτοκόλλου 548 / 10.01.2020, Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Παν. Πελοποννήσου, 

συνήλθε σήμερα Δευτέρα 10/02/2020 και περί ώρα 13:00, στο Γραφείο του Επικ. Καθ. του Τμ. 

Ψηφιακών Συστημάτων του Παν. Πελ., Φιλιππόπουλου Παναγιώτη, προέδρου της τριμελούς 

Επιτροπής Αξιολόγησης η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 3 / 25.06.2019, Θέμα 9ο, απόφαση 

της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Οικονομίας και 

Τεχνολογίας του Παν. Πελοποννήσου, με αντικείμενο την αξιολόγηση των υποψηφίων σύμφωνα με 

την ως άνω Πρόσκληση. 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τους: 
 

1. Φιλιππόπουλο Παναγιώτη, Επίκουρο Καθηγητή, πρόεδρο, 

2. Κρανίτη Νεκτάριο, Επίκουρο Καθηγητή, μέλος, 

3. Κόκκινο Παναγιώτη, Επίκουρο Καθηγητή, μέλος. 
 
Όλα τα μέλη της επιτροπής είναι παρόντα. 
 
Η Επιτροπή αρχικά διαπιστώνει ότι, σύμφωνα με το με αριθ. Πρωτ. 1735 / 04.02.2020 

διαβιβαστικό έγγραφο του οικείου ΕΛΚΕ, για το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων έχουν υποβληθεί 

Αιτήσεις / Προτάσεις Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας από επτά (7) νέους επιστήμονες για τρία (3) 

από τα συνολικά πέντε (5) προκηρυσσόμενα επιστημονικά πεδία, που αντιστοιχούν σε έξι (6) 

μαθήματα από τα συνολικά δέκα (10) που προκήρυξε το Τμήμα μέσω της ως άνω πρόσκλησης, 

σύμφωνα με τους σχετικούς πίνακες (Παράρτημα Ι). Όλες οι αιτήσεις  έχουν υποβληθεί 

εμπρόθεσμα. 

 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή προχωρά στην αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων ανά 

επιστημονικό πεδίο (καθώς όλοι οι υποψήφιοι υπέβαλλαν σχεδιαγράμματα για το σύνολο των 

μαθημάτων στα κατά περίπτωση επιστημονικά πεδία που αιτήθηκαν), με βάση τα προβλεπόμενα 

κριτήρια αξιολόγησης στην ως άνω πρόσκληση, ως εξής: 
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Επιστημονικό Πεδίο: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ  

(Θεωρία Υπολογισμού Δ’ Εξ., Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα ΣΤ’ Εξ.) 
 

Υποψήφια: ΚΑΛΑΝΤΖΗ Γ. Λαμπρινή (Αρ. Πρωτ. 1633 / 03.02.2020) 

 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου 

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 
-  

Δεν 

απαιτείται 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα 

ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίας, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 
 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου 25 

β) συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας 

(Η μεταδιδακτορική έρευνα αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή άλλο 

επίσημο έγγραφο του οικείου φορέα) 

0 

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια  6 

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

 

α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
10 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / θεωριών & 

βιβλιογραφίας 

12 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 15 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4 και 5 68 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για το Ε.Π.  

«ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ. Αίτησης Βαθμολογία 

1 ΚΑΛΑΝΤΖΗ Γ. Λαμπρινή 1633 / 03.02.2020 68 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ για το Ε.Π.  

«ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ. Αίτησης Βαθμολογία 

- - - - 
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Επιστημονικό Πεδίο: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

(Μαθηματικά ΙΙ Β’ Εξ., Επιχειρησιακή Έρευνα Η’ Εξ.) 
 

Υποψήφιος: ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ Χ. Αθανάσιος (Αρ. Πρωτ. 1252 / 27.01.2020) 

 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου 

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 
-  

Δεν 

απαιτείται 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα 

ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίας, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 
 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου 25 

β) συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας 

(Η μεταδιδακτορική έρευνα αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή άλλο 

επίσημο έγγραφο του οικείου φορέα) 

0 

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια  25 

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

 

α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
10 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 

βιβλιογραφίας 

15 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 15 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4 και 5 90 

 

 

 

Υποψήφιος: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Σπυρίδων (Αρ. Πρωτ. 1636 / 03.02.2020) 

 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου 

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 
-  

Δεν 

απαιτείται 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα 

ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίας, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 
 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου 10 

β) συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας 0 
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(Η μεταδιδακτορική έρευνα αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή άλλο 

επίσημο έγγραφο του οικείου φορέα) 

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια  9 

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

 

α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
5 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 

βιβλιογραφίας 

5 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 10 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4 και 5 39 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για το Ε.Π.  

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ. Αίτησης Βαθμολογία 

1 ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ Χ. Αθανάσιος 1252 / 27.01.2020 90 

2 ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Σπυρίδων 1636 / 03.02.2020 39 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ για το Ε.Π.  

«ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ. Αίτησης Βαθμολογία 

- - - - 
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Επιστημονικό Πεδίο: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ      
 (Διοίκηση Επιχειρήσεων Η’ Εξ., Διαχείριση Έργων ΤΠΕ Η’ Εξ.) 
 

 

Υποψήφιος: ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α. Κωνσταντίνος (Αρ. Πρωτ. 1527 / 30.01.2020) 

 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου 

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 
-  

Δεν 

απαιτείται 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα 

ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίας, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 
 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου 22 

β) συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας 

(Η μεταδιδακτορική έρευνα αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή άλλο 

επίσημο έγγραφο του οικείου φορέα) 

8 

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια  18 

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

 

α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
10 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 

βιβλιογραφίας 

13 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 12 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4 και 5 83 

 

 
Υποψήφια: ΚΑΡΦΑΚΗ Κ. Ελένη (Αρ. Πρωτ. 1597 / 31.01.2020) 

 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου 

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 
-  

Δεν 

απαιτείται 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα 

ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίας, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 
 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου 25 

β) συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας 0 

ΑΔΑ: 6ΜΨΙ469Β7Δ-Μ5Χ



 

 

(Η μεταδιδακτορική έρευνα αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή άλλο 

επίσημο έγγραφο του οικείου φορέα) 

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια  12 

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

 

α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
10 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 

βιβλιογραφίας 

15 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 15 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4 και 5 77 

 

 

 
Υποψήφιος: ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Ν. Εμμανουήλ (Αρ. Πρωτ. 1585 / 31.01.2020) 

 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου 

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 
-  

Δεν 

απαιτείται 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα 

ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίας, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 
 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου 15 

β) συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας 

(Η μεταδιδακτορική έρευνα αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή άλλο 

επίσημο έγγραφο του οικείου φορέα) 

5 

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια  5 

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

 

α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
10 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 

βιβλιογραφίας 

15 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 15 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4 και 5 65 

 

 

 
Υποψήφια: ΚΟΥΡΤΕΣΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Άννα (Αρ. Πρωτ. 1407 / 29.01.2020) 

 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου ΝΑΙ 

ΑΔΑ: 6ΜΨΙ469Β7Δ-Μ5Χ



 

 

(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 
-  

Δεν 

απαιτείται 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα 

ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίας, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 
 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου 7 

β) συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας 

(Η μεταδιδακτορική έρευνα αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή άλλο 

επίσημο έγγραφο του οικείου φορέα) 

0 

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια  5 

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

 

α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 
10 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 

βιβλιογραφίας 

15 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 15 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 4 και 5 52 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ για το Ε.Π.  

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ. Αίτησης Βαθμολογία 

1 ΧΡΥΣΑΦΗΣ Α. Κωνσταντίνος 1527 / 30.01.2020 83 

2 ΚΑΡΦΑΚΗ Κ. Ελένη 1597 / 31.01.2020 77 

3 ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Ν. Εμμανουήλ 1585 / 31.01.2020 65 

4 ΚΟΥΡΤΕΣΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Άννα 1407 / 29.01.2020 52 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ για το Ε.Π.  

«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ. Αίτησης Βαθμολογία 

- - - - 

 

ΑΔΑ: 6ΜΨΙ469Β7Δ-Μ5Χ



 

 

 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω και με βάση την βαθμολογία των υποψηφίων, η Επιτροπή 

Αξιολόγησης κρίνει ομόφωνα: 

1. την υποψήφια ΚΑΛΑΝΤΖΗ Γ. Λαμπρινή κατάλληλη για την διδασκαλία των μαθημάτων του 

Επιστημονικού Πεδίου «ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» καθώς πληροί τα κριτήρια 1, 2 

και 3 του σχετικού πίνακα αξιολόγησης. Με δεδομένο ότι υπάρχει συνάφεια διδακτορικής 

διατριβής και δημοσιευμένου έργου  και καθώς είναι η μοναδική υποψήφια για το 

συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, η επιτροπή εισηγείται την ανάθεση των σχετικών 

μαθημάτων (Θεωρία Υπολογισμού Δ’ Εξ., Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα ΣΤ’ Εξ.) σε 

αυτήν,  

2. τους υποψήφιους κ.κ. ΜΕΓΑΡΙΤΗ Χ. Αθανάσιο και ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟ Δ. Σπυρίδωνα κατάλληλους 

για την διδασκαλία των μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» καθώς 

πληρούν αμφότεροι τα κριτήρια 1, 2 και 3 των σχετικών πινάκων αξιολόγησης. Με βάση 

την βαθμολογία που έλαβαν δε, κατά την αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων 4 και 5, τους 

κατατάσσει στον σχετικό Πίνακα Κατάταξης και  εισηγείται την ανάθεση των σχετικών 

μαθημάτων (Μαθηματικά ΙΙ Β’ Εξ., Επιχειρησιακή Έρευνα Η’ Εξ.) στον πρώτο της 

κατάταξης, ήτοι τον κ. ΜΕΓΑΡΙΤΗ Χ. Αθανάσιο. 

3. τους υποψήφιους κ.κ. ΧΡΥΣΑΦΗ Α. Κωνσταντίνο, ΚΑΡΦΑΚΗ Κ. Ελένη, ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ Ν. 

Εμμανουήλ και ΚΟΥΡΤΕΣΟΠΟΥΛΟΥ Ι. Άννα κατάλληλους για την διδασκαλία των μαθημάτων 

του Επιστημονικού Πεδίου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» καθώς πληρούν και οι 

τέσσερις τα κριτήρια 1, 2 και 3 των σχετικών πινάκων αξιολόγησης. Με βάση την 

βαθμολογία που έλαβαν δε, κατά την αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων 4 και 5, τους 

κατατάσσει στον σχετικό Πίνακα Κατάταξης και  εισηγείται την ανάθεση των σχετικών 

μαθημάτων (Διοίκηση Επιχειρήσεων Η’ Εξ., Διαχείριση Έργων ΤΠΕ Η’ Εξ.) στον πρώτο 

της κατάταξης, ήτοι τον κ. ΧΡΥΣΑΦΗ Α. Κωνσταντίνο. 

 

Στο σημείο αυτό και περί ώρα 16:00 λύεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν πρακτικό 

/εισηγητική έκθεση και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Σπάρτη, Δευτέρα 10-02-2020 

   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

Επικ. Καθ. Παναγιώτης Φιλιππόπουλος  

Τα μέλη της Επιτροπής 

 

            Επικ. Καθ. Νεκτάριος Κρανίτης                Επικ. Καθ. Παναγιώτης Κόκκινος 
 

 

ΑΔΑ: 6ΜΨΙ469Β7Δ-Μ5Χ



 

 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
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ΑΔΑ: 6ΜΨΙ469Β7Δ-Μ5Χ



 

 

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ 

ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» 

 

Ναύπλιο, 10./02/2020 

Σήμερα,  10/02/2020 και ώρα 10.30. συνεδρίασε η επιτροπή, αποτελούμενη από τους: 

1. Σπυροπούλου Αγγελική, Πρόεδρος Τμήματος Τ.Θ.Σ. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

2. Μπλέσιος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής 

3. Καλούδη Κωστούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια 

Η επιτροπή παρέλαβε πέντε (5) φακέλους υποψηφιοτήτων που αφορούσαν στο επιστημονικό πεδίο 

Παγκόσμιο Θέατρο 20ου Αιώνα και ειδικότερα στη διδασκαλία των μαθημάτων α) Ιστορία και 

Δραματολογία Παγκοσμίου Θεάτρου IV:20ος Αιώνας με κωδικό μαθήματος 02ΥΕ20 και β) Νεότερη 

και Σύγχρονη Δραματολογία:  Θέατρο του Παραλόγου έως το μεταμοντέρνο με κωδικό μαθήματος 

04ΤΧ002 

Τα μέλη της επιτροπής κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης του περιεχομένου των φακέλων των 

υποψηφίων, βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος, καταλήγει 

στις ακόλουθες προτάσεις προς τη Συνέλευση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής 

Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά οι υποψηφιότητες με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που 

προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση και αξιολογούνται ως εξής: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Οι ενδιαφερόμενες αξιολογήθηκαν συμφώνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΜΨΙ469Β7Δ-Μ5Χ



 

 

Α. ΜΗΝΙΩΤΗ ΝΑΤΑΛΙΑ 

Κριτήριο  1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου ( ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2009  
ΝΑΙ 

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 
- 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα 

μαθήματα του επιστημονικού πεδίου  ΝΑΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα 

υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 60, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 

δημοσιευμένου έργου 
25 (25) 

β)  συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας 

(βλ. σημείωση 1)  
0 (10) 

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις / 

ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. σημείωση 

2) 

18 (25) 

Κριτήριο 5 : Περιεχόμενο 

σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το 

οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 40, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως  

α) συνάφεια με την περιγραφή του 

συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 

10 (10) 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / 

θεωριών & βιβλιογραφίας 

15 (15) 

 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
15(15) 

 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων 4&5 
83 

 

 

ΑΔΑ: 6ΜΨΙ469Β7Δ-Μ5Χ



 

 

 

 

 

Β. ΚΟΥΛΑΝΔΡΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 

Κριτήριο 1:  Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 

 
- 

  
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα 

μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό́ ́́ σημείωμα 

υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 60, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 

δημοσιευμένου έργου 
18  (25) 

β) συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας 

(βλ. σημείωση 1) 
0 (10) 

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις / 

ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 

2) 

 25(25) 

Κριτήριο 5 :Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος 

διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται 

στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 40, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

α) συνάφεια με την περιγραφή του 

συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 

10 (10) 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / 

θεωριών & βιβλιογραφίας 
 
12 (15) 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 15  (15) 

ΑΔΑ: 6ΜΨΙ469Β7Δ-Μ5Χ



 

 

 Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων 4&5  

 
80 

 

 

   

 

Γ. ΜΠΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Κριτήριο 1:  Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2009  
ΝΑΙ 

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο ) 

 
ΝΑΙ 

  
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα 

μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα 

υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 60, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 

δημοσιευμένου έργου  
16 (25) 

β) συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας 

(βλ. σημείωση 1) 
0 (10) 

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις / 

ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. σημείωση 

2) 

12 (25) 

Κριτήριο 5 :Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος 

διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται 

στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 40, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

α) συνάφεια με την περιγραφή του 

συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 

10(10) 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / 

θεωριών & βιβλιογραφίας  

15 (15) 
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γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
13 (15) 

 

 Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων 4&5 

 
66 

 

 

 

Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

Κριτήριο 1:  Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2009. 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο 

 
- 

  
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα 

μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα 

υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

Σύνολο από 1 έως 60, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως  

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 

δημοσιευμένου έργου 
12 (25) 

β) συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας 

(βλ. σημείωση 1) 
0 (10) 

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις / 

ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. σημείωση 

2) 

25 (25) 

Κριτήριο 5 : Περιεχόμενο 

σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το 

οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 40, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως  

α) συνάφεια με την περιγραφή του 

συνόλου των μαθημάτων του 
9 (10) 
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επιστημονικού πεδίου 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / 

θεωριών & βιβλιογραφίας  

12 (15) 

 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
8  (15) 
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Ε. ΔΕΜΙΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 

 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε 

περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 

 
- 

  
Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα 

μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα 

υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 60, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 

δημοσιευμένου έργου 
15  (25) 

β) συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας 

(βλ. σημείωση 1) 
0  (10) 

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις / 

ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. σημείωση 

2) 

12 (25) 

Κριτήριο 5 :Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος Σύνολο από 0 έως 40, επιμεριζόμενο ως 
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διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται 

στα ακόλουθα:  

ακολούθως 

α) συνάφεια με την περιγραφή του 

συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 

 
 9 (10) 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / 

θεωριών & βιβλιογραφίας 
13 (15) 

 
γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  

 
13 (15) 
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Με βάση τα αποτελέσματα της μοριοδότησης των υποψηφίων στους ανωτέρω πίνακες προκρίνεται η 

υποψήφια  Ναταλία Μηνιώτη, με 83 βαθμούς, για τη διδασκαλία των Μαθημάτων: α) «Ιστορία και 

Δραματολογία του Παγκοσμίου Θεάτρου IV:20ος Αιώνας» με κωδικό 02ΥΕ020 και, β) «Νεότερη 

και Σύγχρονη Δραματολογία: Θέατρο του Παραλόγου έως το μεταμοντέρνο», με κωδικό 04ΤΧ002 

του επιστημονικού πεδίου Παγκόσμιο Θέατρο 20ου Αιώνα.     

Τα μέλη της επιτροπής: 

 

 1.Σπυροπούλου Αγγελική , Πρόεδρος Τ.Θ.Σ. , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. 

 

2. Μπλέσιος Αθανάσιος , Αναπληρωτής Καθηγητής. 

 

3.Καλούδη Κωστούλα, Επίκουρη Καθηγήτρια. 
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ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Της Τριμελούς Επιτροπής 

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ  ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : 

 

 

Παπαδιαμαντάκη Παναγιώτα,  

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου 

 

Τσακίρη Δέσποινα,  

Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου  

Πελοποννήσου. 

 

Φωτόπουλος Νίκος 

Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής 

. 

 

 

Για την ανάθεση διδακτικού έργου στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ», με κωδικό  

ΟΠΣ (ΜΙS) 5045947  με κωδικό έργου ΚΕ 80465 ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (αρ. πρωτ. 

Πρόσκλησης 548/10/01/2020), έγιναν τα ακόλουθα: 

 

Με απόφαση της 172ης/07/02/2020 Συνέλευσης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, οι υπογράφοντες ορισθήκαμε μέλη της Τριμελούς Επιτροπής για την αξιολόγηση 

των υποψηφίων που υπέβαλαν υποψηφιότητα στο πλαίσιο της ως άνω δράσης στο 

προκηρυχθέν επιστημονικό πεδίο,  Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική, το οποίο 

περιλαμβάνει τον ακόλουθο τίτλο μαθήματος : 

 

1.Παρουσίαση και Ανάλυση Φορέων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής 
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Οι υποψήφιοι αξιολογούνται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

  

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣ 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού 

τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

συνάφεια διδακτορικής διατριβής ή/και 

του ερευνητικού έργου με το 

επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 2: Αναγνώριση διδακτορικού 

τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση 

κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 

εξωτερικού μόνο) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος 

διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα 

μαθήματα του επιστημονικού πεδίου 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα 

υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

Σύνολο από 1 έως 60, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 

δημοσιευμένου έργου  
1 - 25 

β) κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού 

τίτλου 
0-10 

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις / 

ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. Σημείωση 
1) 

0-25 

Κριτηρίου 5: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας 

όλων των μαθημάτων του επιστημονικού 

πεδίου, το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 40, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως 

α) συνάφεια με την περιγραφή του 

συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 

 

0-10 

                                                 
1 Σημείωση 1 
Α) έως 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 6 μονάδες 
6 - 10 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 12 μονάδες 

11 - 15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 18 μονάδες 
> 15 επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 25 μονάδες 

Β) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας 

(κατάλογος Scimago): 
Q1 κατάλογος Scimago: συντελεστής 1, 

Q2 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,8 

Q3 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,6 
Q4 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,4 

λοιπές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια εκτός καταλόγου Scimago: συντελεστής 0,2 

Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago, 
πολλαπλασιαστής 0,2. 
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β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 

/ θεωριών & βιβλιογραφίας 

 

 

0-15 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 0-15 

  

Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των 

κριτηρίων 1 έως και 3 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την 

περαιτέρω αξιολόγησή της. 

 
Οι ως άνω ορισθέντες εξετάσαμε την κάτωθι υποψηφιότητα, για ανάθεση διδακτικού έργου 

στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ» και διαπιστώσαμε ότι υποβλήθηκε η ακόλουθη εμπρόθεσμη 

υποψηφιότητα.: 

 

         Ι. Για το μάθημα «Παρουσίαση και Ανάλυση Φορέων Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής» κατέθεσαν φάκελο η Δρακάκη Μαρία - ΑΠ1584/31/0120- 

 

Ως εκ τούτου για το μάθημα : «Παρουσίαση και Ανάλυση Φορέων Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής» υπάρχει 1 υποψηφιότητα της κας  Μαρίας Δρακάκη  

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της, η τριμελής επιτροπή εισηγείται τα κάτωθι:  

 

      Οι προπτυχιακές και οι μεταπτυχιακές της σπουδές της κ. Δρακάκη είναι 

δευτερογενώς συναφείς ενώ οι διδακτορικές έχουν τη μεγαλύτερη συγκριτικά 

συνάφεια αφού κινούνται στο χώρο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η ερευνητική και 

επαγγελματική της δραστηριότητα είναι αξιοσημείωτες. Η διδακτική της προϋπηρεσία 

στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι περιορισμένη και αφορά μεταπτυχιακά 

προγράμματα. Το δημοσιευμένο έργο της (σε συνεργασία με άλλους ερευνητές) είναι 

αξιοσημείωτο. Έχει επίσης σημαντική παρουσία με εισηγήσεις σε συνέδρια. 

Αναλυτικότερα, είναι απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, κάτοχος μεταπτυχιακού στην Κοινωνιολογία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και 

διδάκτορας του ιδίου Πανεπιστημίου με θέμα : Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Δια βίου 

Μάθηση, την Επαγγελματική Κατάρτιση και την απασχολησιμότητα. Επιπροσθέτως 

διαθέτει σημαντική ερευνητική εμπειρία, μικρή διδακτική προϋπηρεσία στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση, δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (7), 

κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους ξενόγλωσσα (5) και ελληνόγλωσσα (11), Εισηγήσεις 

σε Διεθνή Συνέδρια, Ημερίδες & Workshops (5), Εισηγήσεις σε Ελληνικά Συνέδρια, 

Ημερίδες & Workshops (12), Συμμετοχή σε Οργανωτικές Επιτροπές Συνεδρίων, 

Ημερίδων. Πρόκειται για μια πολύ αξιόλογη και υποσχόμενη υποψηφιότητα με 

επαρκή συνάφεια στο γνωστικό αντικείμενο.  
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Πίνακας βαθμολογίας των υποψηφίων βάσει των δεδομένων κριτηρίων αξιολόγησης της 

προκήρυξης 

Παρουσίαση 

και Ανάλυση 

Φορέων 

Κοινωνικής 

και 

Εκπαιδευτική

ς Πολιτικής 

1. Βιογραφικό́ σημείωμα υποψηφίου/φίας 

(το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα) 

Συνολικ

ή 

Βαθμολ

ογία 

Κριτηρ

ίου 4 

2. Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας 

όλων των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου (το 

οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα) 

Συνολική 

βαθμολογ

ία 

κριτηρίου 

5 

Συνολ

ική 

βαθμο

λογία 

κριτη

ρίων 

4 και 

5 

0-25 

 

0-10 0-25 0-60 0-10 0-15 0-15 0-40 1-100 

Ονοματεπώνυμο Α.  

Συνάφεια 

διδακτορι

κής 

διατριβής 

και  

δημοσιευμ

ένου 

έργου 

 

Β. 

Κάτοχος 

συναφούς 

μεταδιδακ

τορικού 

τίτλου 

Γ. 

Επιστημονικές 

δημοσιεύσεις/αν

ακοινώσεις σε 

συνέδρια 

 α. 

Συνάφεια 

με την 

περιγραφή 

του 

συνόλου 

των 

μαθημάτων 

του 

επιστημονι

κού πεδίου 

β. 

Αξιοποί

ηση 

καινοτό

μων 

μεθοδολ

ογιών/θε

ωριών 

και 

βιβλιογρ

αφίας 

γ. Δομή, 

οργάνωση 

κατανομή 

της ύλης 

  

Δρακάκη Μαρία 15 0 20 35 10 12 15 37 72 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ως προς τα 

απαιτούμενα προσόντα, καθώς και την βαθμολογία που έλαβε η  υποψήφια, η τριμελής επιτροπή 

εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη την ανάθεση διδακτικού έργου στην κα Μαρία 

Δρακάκη (συνολική βαθμολογία: 72)   

 

Τα μέλη της Επιτροπής 

 

 

 

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη       Δέσποινα Τσακίρη               Νίκος Φωτόπουλος 

Αν. Καθηγήτρια   Καθηγήτρια         Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής  
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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 
Πρακτικό επιλογής επιστημόνων για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-

2020 

 
Στην Κόρινθο σήμερα, την 5η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, συνήλθε η Επιτροπή αξιολόγησης 
υποψηφιοτήτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (συγκροτήθηκε με την Απόφαση 1η/12-12-2019, 
Συνεδρίαση 126η της Συνέλευσης του Τμήματος), αποτελούμενη από τους: 

1. Ευστάθιο Φακιολά, Επίκουρο Καθηγητή, Συντονιστή της Επιτροπής 
2. Σωτήριο Βανδώρο, Επίκουρο Καθηγητή, Μέλος της Επιτροπής 
3. Εμμανουήλ Παπάζογλου, Επίκουρο Καθηγητή, Μέλος της Επιτροπής 

 
με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: 

 
«Επιλογή νέων επιστημόνων κατόχους διδακτορικού για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας για το 

ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» 
 
Οι υποψηφιότητες υποβλήθηκαν έπειτα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
η οποία δημοσιοποιήθηκε τη 10η Ιανουαρίου 2020 στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 
Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045947 και κωδικό έργου ΚΕ 80465, που 
εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου 
Μάθηση» (κωδικός πρόσκλησης ΕΔΒΜ96). Η πρόσκληση περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και 
βαθμολόγησης των υποψηφιοτήτων. 
 
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος η Συνέλευση του Τμήματος ενέταξε την υποχρεωτική διδασκαλία 
ενός μαθήματος με τον τίτλο «Συγκρουσιακή Πολιτική (Contentious Politics) και Κοινωνικά Κινήματα». Επίσης, προκήρυξε 
μία θέση διδάσκοντος για το μάθημα αυτό, που ορίστηκε να είναι ελεύθερης επιλογής και το οποίο θα διδαχθεί κατά το 
επικείμενο εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.  
 
Έπειτα από ενδελεχή ανάγνωση των όρων και των κριτηρίων της πρόσκλησης και του αντικειμένου του μαθήματος και με 
γνώμονα τη διατήρηση υψηλού επιπέδου διδασκαλίας στα πεδία της Πολιτικής Επιστήμης και των Διεθνών Σχέσεων, η 
Επιτροπή αξιολόγησε τις υποψηφιότητες ως ακολούθως: 

 
A. Αποδοχή των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα τρία πρώτα κριτήρια της πρόσκλησης καθένα από τα οποία τίθεται ως 

απαραίτητος όρος ώστε να αξιολογηθεί η υποψηφιότητα στη βάση των επόμενων δύο κριτηρίων. Η μη κάλυψη ενός 

κριτηρίου από αυτά τα τρία συνιστά λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας, άνευ αξιολόγησής της: 

1. Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009, 

2. Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από το Ίδρυμα του εξωτερικού 
μόνο), 

3. Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για το μάθημα. 
 
Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα συνολικά τέσσερις υποψηφιότητες, που εκπληρώνουν και τα τρία αυτά κριτήρια και, ως εκ 
τούτου, γίνονται αποδεκτές:  
Γιώργος Τσιρίδης, 

Θεόδωρος Ρίζος, 

Κωνσταντίνος Κανελλόπουλος, 

Δημήτρης Παπανικολόπουλος. 

 
Η Επιτροπή βρίσκει πλήρεις τους φακέλους υποψηφιότητας των ανωτέρω τεσσάρων υποψηφίων, εφόσον όλοι τους 
περιλαμβάνουν (επιπλέον του Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος) τα ακόλουθα: 
 Αίτηση Υποψηφιότητας. 

 Βιογραφικό σημείωμα. 

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

 Βεβαίωση από τη Γραμματεία Τμήματος/Σχολής, από την οποία προκύπτει η ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
διδακτορικής διατριβής (στην περίπτωση της κυρίας Μπαφαλούκου για την οποία εκκρεμούσε η αναγόρευση της σε 
διδάκτορα κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης). 
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 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των όρων της 
παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του 
βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) 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 και δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά 
κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, ε) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου. 

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται η μόνιμα κατοικία και ότι απαιτείται η μετακίνηση 
εφόσον ο τόπος μόνιμης κατοικίας βρίσκεται σε διαφορετικό νομό από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του 
Τμήματος στο οποίο διδάσκει. 

 

Β. Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης (αναλυτικότερη τεκμηρίωση περιλαμβάνεται 
στο Παράρτημα): 
 

4. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας, σύνολο από 1 έως 60 βαθμοί, επιμεριζόμενο ως ακολούθως: 

4α. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου με τα μαθήματα της ομάδας: 0-25 βαθμοί, 
4β. Κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου: 0-10 βαθμοί,  
4γ*. Επιστημονικές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια: 0-25 βαθμοί. 

* Για τον τρόπο υπολογισμού βλ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σελ.3-4, και Παράρτημα παρόντος Πρακτικού. 

 

5. Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος διδασκαλίας όλων των μαθημάτων της ομάδας, σύνολο από 0 έως 40 βαθμοί, 

επιμεριζόμενο ως ακολούθως: 
5α. Συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου: 0-10 βαθμοί, 
5β. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / θεωριών και βιβλιογραφίας: 0-15 βαθμοί, 
5γ. Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης: 0-15 βαθμοί. 
 
Συνολική βαθμολογία κριτηρίων 4 & 5: 0-100 βαθμοί. 
 

 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 
 

Υποψήφιοι Κριτήριο 4 Σύνολο 
4 

Κριτήριο 5 Σύνολο 
5 

Σύνολο  
4 & 5 

4α 4β 4γ  5α 5β 5γ   

1. Κωνσταντίνος Κανελόπουλος 25 0 17,6 42,6 10 9 15 34 76,6 

2. Δημήτρης Παπανικολόπουλος 25 0 7,6 32,6 10 12 15 37 69,6 

3. Γιώργος Τσιρίδης 25 0 0,6 25,6 10 8 15 33 58,6 

4. Θεόδωρος Ρίζος 10 0 1,2 11,2 10 7 12 29 40,2 

 
 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια και τους όρους αξιολόγησης και βαθμολόγησης των υποψηφιοτήτων η 
Επιτροπή εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την υιοθέτηση των προσωρινών πινάκων κατάταξης υποψηφίων 
προκειμένου ακολούθως να διαβιβαστούν προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου προς έγκριση και ανάρτησή τους στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 
 
 
Η Επιτροπή Aξιολόγησης Yποψηφιοτήτων 
 
Ευστάθιος Φακιολάς, Επίκουρος Καθηγητής, Συντονιστής της Επιτροπής 
 
 
Σωτήριος Βανδώρος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος της Επιτροπής 
 
 
Εμμανουήλ Παπάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος της Επιτροπής 
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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

 

Πρακτικό επιλογής επιστημόνων για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας για το ακαδημαϊκό 

έτος 2019-2020 

 

Στην Τρίπολη σήμερα, την 10/2/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12μμ, συνήλθε η επιτροπή 

αξιολόγησης υποψηφιοτήτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (όπως αυτή συγκροτήθηκε 

στην … συνεδρίαση της συνέλευσης του τμήματος), αποτελούμενη από τους: 

 Δημήτριο Θωμάκο, Καθηγητή, Πρόεδρος της Επιτροπής 

 Παναγιώτη Λιαργκόβα, Καθηγητή, μέλος της Επιτροπής 

 Γεώργιο Φωτόπουλο, Καθηγητή, μέλος της Επιτροπής 

 

με θέμα μόνο ημερήσιας διάταξης: «Επιλογή νέων επιστημόνων για την απόκτηση διδακτικής 

εμπειρίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020» 

Οι υποψηφιότητες υποβλήθηκαν έπειτα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η οποία δημοσιοποιήθηκε την 10η Ιανουαρίου 2020 από τον Ειδικό 

Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με αρ. Πρωτ. 548. Η 

επιτροπή θα εξετάσει τις γνωστικής περιοχές της (α) Επιχειρηματικότητας (β) Λογιστικής και (γ) 

Νομισματικής και Τραπεζικής. Κάθε γνωστική περιοχή αποτελείται από τρία μαθήματα ως 

ακολούθως: 

 Επιχειρηματικότητα: 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 Λογιστική: 

 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ – ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

 Νομισματική και Τραπεζική: 

 ΝΟΜΙΣΜΑΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

 

Η πρόσκληση περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησης των 

υποψηφιοτήτων, ως περιγράφονται στην σχετική ως άνω ανακοίνωση του ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έπειτα από ενδελεχή ανάγνωση των όρων και των κριτηρίων της 

πρόσκλησης και του αντικειμένου των μαθημάτων, υποχρεωτικά και ελεύθερης επιλογής και με 

γνώμονα τη διατήρηση υψηλού επιπέδου διδασκαλίας στα πεδία της Οικονομικής Επιστήμης, και 

σύμφωνα με τις διδακτικές ανάγκες αλλά και την διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου 

ποιότητας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, η Επιτροπή αξιολόγησε τις υποψηφιότητες ως 

ακολούθως:  
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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: 

 Αίτηση Υποψηφιότητας.  

 Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος για το σύνολο των μαθημάτων 

του αιτούμενου Επιστημονικού Πεδίου.  

 Βιογραφικό σημείωμα.  

 Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α: α) 

έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος 

είναι αληθή, γ) 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, δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού 

Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ε) 

δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 

2. Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης 

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

01.01.2009: ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από 

Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο): ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 3: Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του 

επιστημονικού πεδίου: ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Κριτήριο 4: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα (0-60): 

Κριτήριο 5 : Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου (0-40): 

Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίου 0-60 ως κατωτέρω 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής 

και δημοσιευμένου έργου 
0- 25 

β) κάτοχος συναφούς 

μεταδιδακτορικού τίτλου 
0 - 10 

γ) επιστημονικές δημοσιεύσεις / 

ανακοινώσεις σε συνέδρια (βλ. 

Σημείωση 1) 

0 - 25 

Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων 0-40 ως κατωτέρω 
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α) συνάφεια με την περιγραφή του 

συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 

0 - 10 

β) αξιοποίηση καινοτόμων 

μεθοδολογιών / θεωριών & 

βιβλιογραφίας 

0 –15 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 0 - 15 

 

 

 

Σημείωση 1: 

Α) μέχρι 5 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 6 μονάδες 

για >5 και ≤10 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 12 μονάδες  

για >10 και ≤15 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 18 μονάδες 

για >15 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 25 μονάδες 

Β) για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας: 

Q1 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 1. 

Q2 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,8  

Q3 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,6  

Q4 (λίστα Scimago): πολλαπλασιαστής 0,4 

Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago, 

πολλαπλασιαστής 0,2. Διευκρινίζεται ότι η μη κάλυψη από κάποιον υποψήφιο ενός εκ των 

κριτηρίων 1 έως και 4 αποτελεί λόγο απόρριψης της υποψηφιότητας αυτής, χωρίς την περαιτέρω 

αξιολόγησή της. 
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Γνωστικό πεδίο: Επιχειρηματικότητα 

Κριτήρια & 

Υποψήφιος/α 
1 2 3 4α 4β 4γ 5α 5β 5γ 

Σύνολο 

Κριτήρια  

4 & 5 

Αποστολάκης Ναι Δ/Υ Ναι 5 0 1 10 15 15 46 

Κανελλόπουλος Ναι Δ/Υ Ναι 25 0 1,6 10 15 15 66,6 

Καρφάκη Ναι Δ/Υ Ναι 5 0 2,6 10 15 15 47,6 

 

Για το γνωστικό πεδίο της επιχειρηματικότητας η επιτροπή πρώτα κατέταξε την συνάφεια της 

διδακτορικής διατριβής και των αντίστοιχων δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια με βάση 

τους καθιερωμένους ορισμούς του γνωστικού πεδίου στα πλαίσια των Οικονομικών Επιστημών και 

των διδακτικών αναγκών και προσανατολισμού του Τμήματος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή συμφωνεί 

ότι οι διατριβές που εμπίπτουν σε άλλους χώρους ως του μάνατζμεντ, μάρκετινγκ και στρατηγικής 

ως και αλλού δεν συνάδουν με το γνωστικό πεδίο της επιχειρηματικότητας και τις ανάγκες των 

μαθημάτων που αυτό περιλαμβάνει (π.χ. Οικονομικά της Εργασίας) στα πλαίσια ενός τμήματος 

Οικονομικών Επιστημών. Οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές καθώς και οι 

ανακοινώσεις σε συνέδρια έχουν όλες αξιολογηθεί και ποσοτικοποιηθεί με βάση τις προϋποθέσεις 

που τίθονται για την χρήση της λίστας Scimago και εκτίθονται στον σχετικό πίνακα. Με βάση τα 

αποτελέσματα του ανωτέρω πίνακα κατάταξης, η Επιτροπή παρατηρεί ότι την μέγιστη επιστημονική 

συνάφεια στην διατριβή του έχει μόνο ο υποψήφιος κος Κανελλόπουλος, ο οποίος και συγκεντρώνει 

την μεγαλύτερη βαθμολογία, και ότι οι διατριβές αλλά και το πλήθος των δημοσιεύσεων των άλλων 

υποψηφίων μόνο εφάπτονται, και δη περιφερειακά, της επιχειρηματικότητας και των αναγκών 

διδασκαλίας των μαθημάτων του γνωστικού πεδίου. 
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Γνωστικό πεδίο: Λογιστική 

Κριτήρια & 

Υποψήφιος/α 
1 2 3 4α 4β 4γ 5α 5β 5γ 

Σύνολο 

Κριτήρια  

4 & 5 

Σπανός Ναι Δ/Υ Ναι 10 0 4,8 10 10 15 49,8 

Τσάλας Ναι Δ/Υ Ναι 10 0 5.2 10 15 15 55.2 

 

Για το γνωστικό πεδίο της λογιστικής η επιτροπή πρώτα κατέταξε την συνάφεια της διδακτορικής 

διατριβής και των αντίστοιχων δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε συνέδρια με βάση τους 

καθιερωμένους ορισμούς του γνωστικού πεδίου στα πλαίσια των Οικονομικών Επιστημών και των 

διδακτικών αναγκών και προσανατολισμού του Τμήματος. Οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 

περιοδικά με κριτές καθώς και οι ανακοινώσεις σε συνέδρια έχουν όλες αξιολογηθεί και 

ποσοτικοποιηθεί με βάση τις προϋποθέσεις που τίθονται για την χρήση της λίστας Scimago και 

εκτίθονται στον σχετικό πίνακα. Με βάση τα αποτελέσματα του ανωτέρω πίνακα κατάταξης, η 

Επιτροπή παρατηρεί ότι την μέγιστη επιστημονική συνάφεια στην διατριβή του έχει μόνο ο 

υποψήφιος κος Τσάλας, ο οποίος και συγκεντρώνει την μεγαλύτερη βαθμολογία, και ότι οι διατριβές 

αλλά και το πλήθος των δημοσιεύσεων των άλλων υποψηφίων μόνο εφάπτονται, και δη 

περιφερειακά, της λογιστικής και των αναγκών διδασκαλίας των μαθημάτων του γνωστικού πεδίου. 

 

 

Γνωστικό πεδίο: Νομισματική και Τραπεζική 

Για το γνωστικό πεδίο της Νομισματικής και Τραπεζικής δεν υπήρξε καμία  υποψηφιότητα. 

 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή προτείνει τους εξής υποψηφίους: 

1. Για το γνωστικό πεδίο της Επιχειρηματικότητας τον υποψήφιο κο Κανελλόπουλο, 

2. Για το γνωστικό πεδίο της Λογιστικής τον υποψήφιο κο Τσάλα. 

 

Η Επιτροπή Aξιολόγησης Yποψηφιοτήτων 

Δημήτριος Θωμάκος, Καθηγητής, Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

Παναγιώτης Λιαργκόβας, Καθηγητής, μέλος της Επιτροπής 

 

Γεώργιος Φωτόπουλος, Καθηγητής, μέλος της Επιτροπής 
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ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης               
 

                                                        Αρ. Πρωτοκόλλου:............. 
    Ημερομηνία 07/02/2020 

 
 

Για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους 
επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» με κωδικό Κ.Α. 80465 για το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
 
Απαραίτητοι όροι:  

 Λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

 Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα 
του εξωτερικού μόνο) 

 Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας για όλα τα ορισμένα μαθήματα του επιστημονικού 
πεδίου. 

 
Ειδικοί όροι: 
 
Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή 
το οποίο: 

 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 1/1/2009. 

 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, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν 
στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. 

 Δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας 
ή της αλλοδαπής. 

 Δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 
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Σπάρτη,  07 Φεβρουαρίου 2020 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 
 

Αθανάσιος Στρίγκας 
Αναπληρωτής Καθηγητής του τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 

Πηνελόπη Αθανασοπούλου 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

Εμμανουήλ Νικολουδάκης  
Λέκτορας του τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 
 

Σύμφωνα με την απόφαση της …ης Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 
Αθλητισμού (…ης ακαδ.έτους 2019-2020), οι ως άνω ορισθέντες εξετάσαμε τις κάτωθι υποβληθείσες 
υποψηφιότητες, για να συντάξουμε την ακόλουθη εισηγητική έκθεση για την ανάθεση του διδακτικού 
έργου στο Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, της 
πράξης με τίτλο «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες 
κατόχους διδακτορικού 2019-2020» σε τρία (3) άτομα για τα κάτωθι επιστημονικά πεδία με 
αντίστοιχα μαθήματα:  

 

ΠΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑ 
ΚΩΔ. 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΕΞΑΜ. ΤΥΠΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΟΔ068 4Ο 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ
Ο 

ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΔΕ059 6Ο , 8Ο ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΕ067 6Ο, 8Ο ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 

ΕΚΠ003 6Ο , 8Ο ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ 

ΜΑ036 2Ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚ

Ο 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ, 
ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ 

ΑΓΩΝΕΣ 
ΜΑΕ070 6Ο , 8Ο ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 
Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι παρακάτω υποψηφιότητες. Δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε 

υποψηφίου σημειώνονται, επίσης, ο αριθμός πρωτοκόλλου κάθε φακέλου, καθώς και η ημερομηνία 
παραλαβής του κάθε φακέλου, αντίστοιχα. 

 

ΠΕΔΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ./ 
ΗΜΕΡΟΜ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΗΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 1007, 22/01/2020 

ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1009, 22/01/2020 

ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1586, 31/01/2020 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΙΟΥΜΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1008, 22/01/2020 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1420, 29/01/2020 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1422, 29/01/2020 

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ ΤΖΑΧΡΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1049, 23/01/2020 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 619, 14/01/2020 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1418, 29/01/2020 
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Προκειμένου για τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν 
τους όρους και τα κριτήρια αξιολόγησης της πρόσκλησης, και ακολουθήθηκαν τα εξής στάδια: 
 

1. Έλεγχος ορθότητας και αποδοχή των υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
 
Ελέγχθηκε η πληρότητα των φακέλων των υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με την ορθή 

διαδικασία και πλήρη υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: 
- Αίτηση Υποψηφιότητας 
- Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για το σύνολο των μαθημάτων του αιτούμενου 

επιστημονικού πεδίου 
- Βιογραφικό σημείωμα 
- Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α 

o έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και 
τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα 

o τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή 
o 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 2433/Α/27-
02-2016), του οικείου τμήματος 

o δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα 
της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ε΄) δεν κατέχει θέση διοικητικού προσωπικού στο 
Ίδρυμα. 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται η μόνιμη κατοικία και ότι 
απαιτείται η μετακίνησή εφόσον ο τόπος μόνιμης κατοικίας βρίσκεται σε διαφορετικό νομό 
από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο διδάσκει. 

 
Έπειτα από την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων των υποψηφίων και τη μελέτη του 

φακέλου του κάθε υποψηφίου ξεχωριστά, η τριμελής επιτροπή κατέληξε στα κάτωθι:  
- Η κ. Βασιλική Αλεξοπούλου υπέβαλλε δύο ξεχωριστούς φακέλους για την ίδια αίτηση στο 

επιστημονικό πεδίο «Εκπαίδευση», υποβάλλοντας έτσι μέσα σε κάθε έναν από τους 
φακέλους και σε κάθε μια από τις αιτήσεις μόνο ένα από τα δύο περιγράμματα μαθημάτων, 
επομένως σύμφωνα με την πρόσκληση δεν πληροί το 3ο κριτήριο αξιολόγησης και η 
υποψηφιότητά της δεν αξιολογείται περαιτέρω στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.  

- Η κ. Βασιλική Αλεξοπούλου υπέβαλε σχεδιάγραμμα μαθήματος για ένα μόνο μάθημα του 
Επιστημονικού Πεδίου «Ολυμπισμός», επομένως σύμφωνα με την πρόσκληση δεν πληροί 
το 3ο κριτήριο αξιολόγησης και η υποψηφιότητά της δεν αξιολογείται περαιτέρω στο 
συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. 

- Όλοι οι υπόλοιποι φάκελοι των υποψηφίων πληρούσαν τα κριτήρια της Πρόσκλησης και η 
Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων τους. 

- Συνεπώς, η επιτροπή καταρτίζει τον παρακάτω Προσωρινό Πίνακα Αποκλεισθέντων: 

 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 
2. Αξιολόγηση των υποψηφίων 
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Η επιτροπή βαθμολόγησε τους υπόλοιπους υποψηφίους σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια 
αξιολόγησης, όπως αυτά ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με 
αρ.πρωτ. 548, Τρίπολη, 10/01/2020. 

 

 
 

Πεδίο «Οικονομία» 
 

ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

ΝΑΙ 

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

ΝΑΙ 

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

ΝΑΙ 

Κριτήριο 4α: συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου 

22 

Κριτήριο 4β: συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας (βλ. Σημείωση 
1) 

0 

Κριτήριο 4γ: επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)  

12 

Κριτήριο 5α: συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

10 

Κριτήριο 5β: αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας 

5 

Κριτήριο 5γ: δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 10 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 59 

 
Παρατηρήσεις: 

- Συνάφεια: Ο κ. Αθανάσιος Κολλιόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα. 
Στη διδακτορική του διατριβή πραγματεύεται το θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση του τραπεζικού και 
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ευρύτερα του χρηματοπιστωτικού τομέα σε παγκόσμιο, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Διαθέτει μια 
αρκετά ισχυρή συνάφεια με το γνωστικό πεδίο των προσφερομένων μαθημάτων.  

- Δημοσιεύσεις: Έχει συνολικά 9 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες. Αναλυτικότερα, 1 σε διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό, 1 επερχόμενη σε πρακτικά διεθνούς συνεδρίου χωρίς acceptance letter (δεν 
μοριοδοτείται), 2 σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, 1 working paper (δεν μοριοδοτείται), 4 σε 
πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, 2 σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων. 

- Μεταδιδακτορικό: Έχει ξεκινήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από 
το 2019, την οποία δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη, συνεπώς δεν μοριοδοτείται.  

- Περιγράμματα μαθημάτων: Τα περιγράμματα μαθημάτων που έχει υποβάλλει ο κ. Αθανάσιος 
Κολλιόπουλος, αν και διακρίνονται από μια ικανοποιητική προσέγγιση στο κομμάτι της παρουσίασης 
της προταθείσας ύλης και της απαραίτητης προτεινόμενης βιβλιογραφίας, εν τούτοις παρουσιάζουν 
αρκετά σοβαρές δομικές ελλείψεις, δεδομένου ότι παρουσιάζουν μεμονωμένα την οργάνωση των 
διδακτικών ενοτήτων, δίχως να παρέχουν πληροφόρηση για τη φύση και το περιεχόμενο του 
μαθήματος, δίχως να παρουσιάζουν καθόλου τους μαθησιακούς στόχους, δίχως να αναφέρουν καν 
ποιες διδακτικές μεθόδους θα χρησιμοποιήσει ο διδάσκων, δίχως να εξηγούν τον τρόπο αξιολόγησης 
του μαθήματος, την κατανομή του φόρτου εργασίας των φοιτητών στο μάθημα, βάσει μονάδων ECTS, 
και δίχως καμία αναφορά σε καινοτόμες μεθοδολογίες διδασκαλίας ή χρήση και αξιοποίηση 
τεχνολογικών καινοτομιών.  

 

ΜΗΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

ΝΑΙ 

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

ΝΑΙ 

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

ΝΑΙ 

Κριτήριο 4α: συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου 

25 

Κριτήριο 4β: συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας (βλ. Σημείωση 
1) 

0 

Κριτήριο 4γ: επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)  

6 

Κριτήριο 5α: συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

10 

Κριτήριο 5β: αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας 

8 

Κριτήριο 5γ: δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 12 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 61 

 
Παρατηρήσεις: 

- Συνάφεια: Η κ. Δήμητρα Μήτση είναι απόφοιτη του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Οικονομική Ανάλυση από το ίδιο 
Τμήμα. Στη διδακτορική της διατριβή έχει ασχοληθεί με την εμπειρική ανάλυση των  δημοσιονομικών 
οργανισμών και τη δημοσιονομική απόδοσή σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης. Η διδακτορική της 
διατριβή εμφανίζει άμεση συνάφεια με το γνωστικό πεδίο των προσφερομένων μαθημάτων. 

- Μεταδιδακτορικό: Έχει ξεκινήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς από το 2018, 
την οποία δεν έχει ολοκληρώσει ακόμη, συνεπώς δεν μοριοδοτείται. 

- Δημοσιεύσεις: Έχει συνολικά 1 δημοσιευμένη επιστημονική εργασία. Αναλυτικότερα, 1 εργασία υπό 
δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό χωρίς acceptance letter (δεν μοριοδοτείται), 1 σε 
διεθνές συνέδριο, και 4 working papers (δεν μοριοδοτούνται). 

- Περιγράμματα μαθημάτων: Τα περιγράμματα μαθημάτων που έχει υποβάλλει η κ. Δήμητρα Μήτση, 
διακρίνονται από αρτιότητα στον τρόπο οργάνωσης, δομής και κατανομής της ύλης. Περιλαμβάνουν 
αναλυτική περιγραφή της κάθε διδακτικής ενότητας, δίχως όμως αναλυτικούς διδακτικούς στόχους 
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ανά ενότητα και διακριτές βιβλιογραφικές αναφορές ανά διδακτική ενότητα. Ακόμη, δεν παρέχουν 
αιτιολογημένη περιγραφή της διδακτικής μεθόδου. Στο ένα από τα δύο περιγράμματα έχει γίνει κάποιο 
λάθος στην περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης, αφού εμφανίζονται δύο διαφορετικές ποσοστώσεις 
βαθμολογικής συνεισφοράς εργασίας-εξετάσεων. Τα περιγράμματα μαθημάτων της κ. Δήμητρας 
Μήτση προσφέρουν μια κάπως περιορισμένη χρήση καινοτόμων μαθησιακών θεωριών, δίχως να 
προτείνουν κάτι συγκεκριμένο σε επίπεδο χρήσης τεχνολογικών καινοτομιών, αφού παραμένουν μόνο 
σε θεωρητικό επίπεδο προτάσεων. Τέλος, παρέχουν επικαιροποιημένη, επαρκή βιβλιογραφία και 
προτεινόμενα ερευνητικά περιοδικά για περαιτέρω αναζήτηση πηγών.   

 

ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

ΝΑΙ 

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

ΝΑΙ 

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

ΝΑΙ 

Κριτήριο 4α: συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου 

20 

Κριτήριο 4β: συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας (βλ. Σημείωση 
1) 

10 

Κριτήριο 4γ: επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)  

25 

Κριτήριο 5α: συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

10 

Κριτήριο 5β: αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας 

12 

Κριτήριο 5γ: δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 15 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 92 

 
Παρατηρήσεις: 

- Συνάφεια: Ο κ. Εμμανουήλ Χουστουλάκης είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Ψηφιακά Συστήματα. Στη διδακτορική 
του διατριβή διαπραγματεύεται την ανάλυση ενός εκ των πιο σημαντικών μεθόδων οικονομικής 
αξιολόγησης, της ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας και της συμβολής της στη βελτίωση της 
ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Διαθέτει απολύτως ικανοποιητική συνάφεια με το 
γνωστικό πεδίο των προσφερομένων μαθημάτων. Να αναφερθεί ακόμη πως διαθέτει συναφή 
ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία μετά τη λήψη του διδακτορικού του, έχοντας αυτόνομη διδασκαλία στο 
μάθημα «Διεθνή Οικονομικά». 

- Μεταδιδακτορικό: Έχει ολοκληρώσει τη μεταδιδακτορική του έρευνα στο Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου. Έχει συμπεριλάβει στο φάκελό του και σχετικό πιστοποιητικό περάτωσης 
μεταδιδακτορικής έρευνας. 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: Έχει συνολικά 36 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες με σύστημα 
κριτών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, σε ελληνικά 
επιστημονικά περιοδικά και σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Αναλυτικά, 3 εργασίες σε διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά, 9 σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, 4 σε ελληνικά 
επιστημονικά περιοδικά και 20 σε πρακτικά ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων.   

- Περιγράμματα μαθημάτων: Τα περιγράμματα μαθημάτων που έχει υποβάλλει ο κ. Εμμανουήλ 
Χουστουλάκης διακρίνονται από πληρότητα και αρτιότητα στον τρόπο οργάνωσης, δομής και 
κατανομής της ύλης. Περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή της κάθε διδακτικής ενότητας, με σαφείς, 
αναλυτικούς διδακτικούς στόχους ανά ενότητα, με διακριτές βιβλιογραφικές αναφορές ανά διδακτική 
ενότητα. Ακόμη, παρέχουν αιτιολογημένη περιγραφή της διδακτικής μεθόδου, αλλά και αναλυτική 
περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης του κάθε μαθήματος. Τα περιγράμματα του κ. Εμμανουήλ 
Χουστουλάκη παρέχουν ένα πλούσιο ρεπερτόριο σεναρίων ενσωμάτωσης και χρήσης των ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη, καθώς παρέχουν πολλαπλές επιλογές στον φοιτητή μέσα από την εφαρμογή 
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καινοτόμων μαθησιακών στρατηγικών ενίσχυσης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος του μαθήματος. 
Τέλος, παρέχουν επικαιροποιημένη και άκρως επαρκή βιβλιογραφία και προτεινόμενα ερευνητικά 
περιοδικά για περαιτέρω αναζήτηση πηγών.   

 
 

Πεδίο «Εκπαίδευση» 
 

ΛΙΟΥΜΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

ΝΑΙ 

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

ΝΑΙ 

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

ΝΑΙ 

Κριτήριο 4α: συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου 

20 

Κριτήριο 4β: συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας (βλ. Σημείωση 
1) 

0 

Κριτήριο 4γ: επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)  

25 

Κριτήριο 5α: συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

10 

Κριτήριο 5β: αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας 

12 

Κριτήριο 5γ: δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 15 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 82 

 
Παρατηρήσεις: 

- Συνάφεια: Η κ. Παρασκευή Λιούμπη είναι απόφοιτος του ΤΕΦΑΑ Αθηνών, με ειδικότητα στο μαζικό 
λαϊκό αθλητισμό. Στη διδακτορική της διατριβή ασχολείται με την εφαρμογή ενός παρεμβατικού 
προγράμματος για την ανάπτυξη των Ολυμπιακών Αξιών μέσα από τη Φυσική Αγωγή. Διαθέτει άμεση 
συνάφεια με το γνωστικό πεδίο των προσφερομένων μαθημάτων. Να αναφερθεί ακόμη πως διαθέτει 
συναφή ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία μετά τη λήψη του διδακτορικού της, έχοντας αυτόνομη 
διδασκαλία στο μάθημα  «Ολυμπιακή Εκπαίδευση». 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: Έχει συνολικά 16 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες.  Αναλυτικά, 3 
εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 5 σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, και 8 
ανακοινώσεις σε ελληνικά επιστημονικά  συνέδρια.   

- Περιγράμματα μαθημάτων: Τα περιγράμματα μαθημάτων που έχει υποβάλλει η κ. Παρασκευή 
Λιούμπη διακρίνονται από αρτιότητα στον τρόπο οργάνωσης, δομής και κατανομής της ύλης. 
Περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή της κάθε διδακτικής ενότητας, με σαφείς & αναλυτικούς 
διδακτικούς στόχους ανά ενότητα. Ακόμη, παρέχουν αιτιολογημένη περιγραφή της διδακτικής 
μεθόδου, αλλά και αναλυτική περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης. Τα περιγράμματα της κ. Βασιλικής 
Αλεξοπούλου  παρέχουν ιδέες ενσωμάτωσης και χρήσης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, μέσα από 
την εφαρμογή καινοτόμων μαθησιακών στρατηγικών. Τέλος, παρέχουν επαρκή βιβλιογραφία για τις 
ανάγκες των μαθημάτων.   
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Πεδίο «Ολυμπισμός» 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

ΝΑΙ 

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

ΝΑΙ 

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

ΝΑΙ 

Κριτήριο 4α: συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου 

18 

Κριτήριο 4β: συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας (βλ. Σημείωση 
1) 

0 

Κριτήριο 4γ: επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)  

18 

Κριτήριο 5α: συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

10 

Κριτήριο 5β: αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας 

10 

Κριτήριο 5γ: δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 10 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 66 

 
Παρατηρήσεις: 

- Συνάφεια: Ο κ. Βασιλείου-Δαμβέργης Αλέξανδρος-Νεκτάριος είναι απόφοιτος του τμήματος 
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών και Κλασσικού Τομέα του Τμήματος Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κλασσική Αρχαιολογία. Στη διδακτορική 
του διατριβή ασχολείται με την γεωπολιτική οργάνωση της Αρχαίας Εύβοιας (1050-27 π.Χ). Διαθέτει 
σχετικά ικανοποιητική συνάφεια με το γνωστικό πεδίο των προσφερομένων μαθημάτων, κινούμενος 
κυρίως στην περιφέρεια του γνωστικού αντικειμένου του Ολυμπισμού.  

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: Έχει συνολικά 13 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε πρακτικά 
διεθνών και ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων.  

- Περιγράμματα μαθημάτων: Τα περιγράμματα μαθημάτων που έχει υποβάλλει ο κ. Βασιλείου-
Δαμβέργης Αλέξανδρος-Νεκτάριος παρουσιάζουν μια αρτιότητα στον τρόπο οργάνωσης, δομής και 
ανάπτυξης της ύλης. Περιλαμβάνουν περιγραφή της κάθε διδακτικής ενότητας, δίχως όμως να 
αναφέρουν διδακτικούς στόχους ανά ενότητα. Επίσης, απουσιάζουν οι μέθοδοι αξιολόγησης των 
μαθημάτων και η κατανομή του φόρτου εργασίας των φοιτητών στα σχετικά μαθήματα. Τα 
περιγράμματα του κ.Βασιλείου-Δαμβέργη Αλέξανδρου-Νεκτάριου παρέχουν όχι ιδιαίτερα στοιχεία 
ενσωμάτωσης και χρήσης καινοτόμων διδακτικών μεθοδολογιών. Τέλος, παρέχουν σημαντική και 
εκτενή βιβλιογραφία για τις ανάγκες των μαθημάτων.   

 

ΤΖΑΧΡΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Κριτήριο Αξιολόγησης Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Κριτήριο 1: Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

ΝΑΙ 

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

ΝΑΙ 

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

ΝΑΙ 

Κριτήριο 4α: συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου 

25 
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Κριτήριο 4β: συνάφεια μεταδιδακτορικής έρευνας (βλ. Σημείωση 
1) 

0 

Κριτήριο 4γ: επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια (βλ. Σημείωση 2)  

25 

Κριτήριο 5α: συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

10 

Κριτήριο 5β: αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας 

12 

Κριτήριο 5γ: δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 15 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: 87 

 
Παρατηρήσεις: 

- Συνάφεια: Η κ. Βασιλική Τζαχρίστα είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, εξετάζει τον Ολυμπισμό και την Ολυμπιακή Παιδεία 
μέσα από τα Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία και το Πρόγραμμα Ολυμπιακής Παιδείας «Αθήνα 2004». 
Διαθέτει άμεση συνάφεια με το γνωστικό πεδίο των προσφερομένων μαθημάτων, διότι αναφέρεται σε 
επαρκή έκταση στο εικαστικό και πολιτιστικό πεδίο των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, ενώ 
παράλληλα διαπραγματεύεται τις όψεις του σύγχρονου Ολυμπιακού Κινήματος και του Ολυμπισμού 
με άξονα τα προγράμματα Ολυμπιακής Παιδείας και τους Αγώνες του 2004. 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις: Έχει συνολικά περισσότερες από 25 δημοσιευμένες επιστημονικές 
εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων, ελληνικά 
επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων.   

- Περιγράμματα μαθημάτων: Τα περιγράμματα μαθημάτων που έχει υποβάλλει η κ. Βασιλική Τζαχρίστα 
διακρίνονται από αρτιότητα στον τρόπο οργάνωσης, δομής και κατανομής της ύλης. Περιλαμβάνουν 
αναλυτική περιγραφή της κάθε διδακτικής ενότητας, με σαφείς & αναλυτικούς διδακτικούς στόχους 
ανά ενότητα. Ακόμη, παρέχουν αιτιολογημένη περιγραφή της διδακτικής μεθόδου, αλλά και 
περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης. Τα περιγράμματα της κ. Βασιλικής Τζαχρίστα παρέχουν βασικά 
στοιχεία χρήσης τεχνολογικών καινοτομιών στη διδακτική πράξη, μέσα από την εφαρμογή 
καινοτόμων μαθησιακών στρατηγικών. Τέλος, παρέχουν άκρως ικανοποιητική και ενημερωμένη 
βιβλιογραφία για τις ανάγκες των μαθημάτων.   

 
 
Έπειτα από τα παραπάνω, η τριμελής επιτροπή καταρτίζει τον παρακάτω Προσωρινό Πίνακα 
Κατάταξης Υποψηφίων και εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, την ανάθεση του 
έργου με τίτλο «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες 
κατόχους διδακτορικού» στους κάτωθι διδάκτορες ανά επιστημονικό πεδίο, διότι έλαβαν την 
υψηλότερη βαθμολογία ο καθένας στο αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο, βάσει των κριτηρίων της 
προαναφερθείσας πρόσκλησης. 
 

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 

ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 92 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΛΙΟΥΜΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 82 

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ ΤΖΑΧΡΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 87 

  

 
Σε περίπτωση μη αποδοχής τού έργου από κάποιον υποψήφιο, προτείνονται κατά σειρά 
βαθμολογίας οι επόμενοι υποψήφιοι ως επιλαχόντες, σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία των 
κριτηρίων, όπως παρουσιάζονται στους σχετικούς Πίνακες. 
 
Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια και τους όρους αξιολόγησης και βαθμολόγησης των 
υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την υιοθέτηση του 
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Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων, προκειμένου ακολούθως να διαβιβαστεί προς την 
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προς έγκριση και 
ανάρτησή του στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης. 

 
 
 

Σπάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2020 
 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
 
 

Στρίγκας Αθανάσιος Αθανασοπούλου Πηνελόπη Νικολουδάκης 
Εμμανουήλ 

   
   
 
 

 
 
 

 

 
             Αναπληρωτής Καθηγητής 

 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

 
                  Λέκτορας 
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