
  

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Απόφαση 12/20.04.2021 
        Της 139ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 20-04-2021 

 

Την 20η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 139η Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 7213/16.04.2021 

Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

Παρόντες:  

1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρος (φυσική 

παρουσία). 

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

εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης).  

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

Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

6. Δασκαλοπούλου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών, αναπληρώνει τον Καθηγητή κ. Θωμάκο Δημήτριο, λόγω μετακίνησής του στο Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με το ΦΕΚ 524/τ.Γ’/05.03.2021 (μέσω 

τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

9. Περδικάρης Παντελεήμων, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

10. Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  

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

Τηλέφωνο: 2710 372130 
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13. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

20. Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, 

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

24. Παπαδέλλη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ως αναπληρωματικό μέλος του τέως Προέδρου της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, Αναπληρωτή Καθηγητή 

Πετρόπουλου Δημήτριου, χωρίς δικαίωμα ψήφου (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες: - 

 

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

μέλη: α) κ. Γιαννούλη Ευγενία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και β) κ. Ρόχας Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, 

εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής.  

 

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

διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:30 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Θέμα 12: Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, περί έγκρισης Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 5844/01.04.2021 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων για απόδοση υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 

και υποψήφιους διδάκτορες για τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου κατά το ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας 

επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (Κ.Α. 80573). (Εισηγητής: Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης) 

 

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

εκπρόσωπο του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Γεωργιάδη, ο 

οποίος ενημερώνει τα παρόντα μέλη για το υπ΄ αριθμ. 443/15.04.2021 έγγραφο του Τμήματος (αρ. εισ. πρωτ. 

ΕΛΚΕ 7124/15.04.2021). 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη το ανωτέρω έγγραφο και τους όρους της υπ’ 

αριθμ. 5844/01.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΥΤΝ469Β7Δ-Β1Ε), αποφασίζει 

ομόφωνα την έγκριση του Αποσπάσματος Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού, περί έγκρισης του Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 5844/01.04.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας, με σκοπό την 

επικουρία του εκπαιδευτικού έργου των μελών ΔΕΠ και του λοιπού τακτικού και έκτακτου διδακτικού 

προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, 

προκειμένου να υποστηρίξουν/ενισχύσουν τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα των προπτυχιακών 

σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με 

την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» (Κ.Α. 80573) με κωδικό MIS: 

5089190, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος. 

 

Αναλυτικά, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

α/
α 

Γνωστικό 
Αντικείμενο 

Μαθήματα 

Υποψήφιος 
στον οποίο 

ανατίθεται το 
γνωστικό πεδίο 
(Αναγράφεται 

μόνο ο Αρ. 
Πρωτ. Αίτησης) 

Μόρια 
Επιλαχ
όντες 

Μόρια 
Χρονικό 
Διάστημα 

Αμοιβή για 
Ενισχυτική 
Διδασκαλία  

1 
Αθλητική 
Επιστήμη 

Οργάνωση και 
Διαχείριση 
Ατομικών 
Αθλημάτων - 
Κλασικού 
Αθλητισμού 

6870/12.4.2021 30,00 - - 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
24.09.2021 

             
2.600,00 €  

2 
Διοικητική 
Επιστήμη 
Αθλητισμού 

Οργάνωση 
Επαγγελματικο
ύ Αθλητισμού 

6597/9.4.2021 50,50 - - 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
24.09.2021 

             
2.600,00 €  
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3 
Πολιτισμός - 
Ολυμπισμός 

Πολιτισμικές 
Διαστάσεις του 
Ολυμπισμού 

6823/12.4.2021 47,50 - - 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
24.09.2021 

             
2.600,00 €  

4 
Διαχείριση 
Αθλητισμού 

Διαχείριση 
Αθλητικών 
Χορηγιών 

Δεν υποβλήθηκαν 
αιτήσεις. 

 
- - - -              - 

5 
Στρατηγικός 
Σχεδιασμός 

Στρατηγικός 
Σχεδιασμός 
Αθλητικών 
Διοργανώσεων 

6784/12.4.2021 30,00 - - 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
24.09.2021 

             
2.600,00 €  

6 Δίκαιο Αθλητικό Δίκαιο 6585/9.4.2021 47,50 - - 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
24.09.2021 

             
2.600,00 €  

7 
Αθλητική 
Επικοινωνία 

Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης και 
Δημοσιογραφία 
στον Αθλητισμό 

6778/12.4.2021 37,50 - - 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
24.09.2021 

             
2.600,00 €  

 

1. Ως υποχρέωση κάθε υποτρόφου πλήρους υποτροφίας, είναι η διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού 

έργου συνολικής διάρκειας τριακοσίων είκοσι (320) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο 

μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ’ ανώτατο όριο έως τέσσερα (4) μαθήματα του προγράμματος 

σπουδών πρώτου κύκλου ενός Τμήματος.  

2. Ως υποχρέωση κάθε υποτρόφου μερικής υποτροφίας, είναι η διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού 

έργου συνολικής διάρκειας εκατόν εξήντα (160) ωρών σε ένα (1) γνωστικό αντικείμενο, στο οποίο 

μπορεί να συμπεριλαμβάνονται κατ’ ανώτατο όριο έως τρία (3) μαθήματα του προγράμματος 

σπουδών πρώτου κύκλου ενός Τμήματος. 

3. Το ύψος μίας πλήρους υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων (2.600,00) 

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

χιλίων τριακοσίων (1.300,00) ευρώ, με απόφαση του αρμοδίου, ανά περίπτωση, οργάνου, σύμφωνα 

με τη διαδικασία του άρθρου 9 της ΚΥΑ 28727/Ζ1/16.03.2021 (ΦΕΚ 1017 τ. Β’) 

4. Ο προσωρινός πίνακας καθίσταται αυτοδικαίως οριστικός, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας 

Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, δεδομένου ότι δεν υπήρξαν 

επιλαχόντες. 

5. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την 

ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών https://elke.uop.gr, καθώς και από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Φορέας: 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Οργ. Μονάδα: Επιτροπή Ερευνών). Η ανάρτηση της εν λόγω απόφασης 

ισοδυναμεί με κοινοποίηση αυτής προς όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στην παρούσα 

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

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

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

                Τρίπολη, 20 Απριλίου 2021 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 

της 118ης Συνέλευσης (12ης ακαδ. έτους 2020 - 2021) του Τμήματος Οργάνωσης  

και Διαχείρισης Αθλητισμού. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α:  

 

1.  Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για την πράξη «Υποστήριξη των 

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

ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», με MIS 5089190. 

(Εισήγηση: Επιτροπή) 

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

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

Ημερομηνία : Πέμπτη 15/4/2021, ώρα 13.00 μ.μ.  

Τόπος : Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη 

και Πλαταιών, Σπάρτη. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

δέκατο της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1 απόφασης (ΦΕΚ 

3707/4-9-2020). 

Πρόσκληση: Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 440/13-4-2021 πρόσκληση του Κοσμήτορα 

Αναπλ. Καθηγητή Π. Αλεξόπουλου, η οποία εστάλη στα 

μέλη, από τη Γραμματέα, με ηλεκτρονικό μήνυμα. 
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Γραμματέας: Άννα Παπαστρατάκου Αναπλ. Προϊσταμένη και 

Γραμματέας Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   

Μέλη Δ.Ε.Π.  1. Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης 

Αλεξόπουλος, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών 

Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, μέσω 

τηλεδιάσκεψης  

2. Καθηγητής Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκάς, Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, μέσω 

τηλεδιάσκεψης 

3. Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, μέσω 

τηλεδιάσκεψης 

4. Καθηγητής Γεώργιος Κυπραίος, Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος 

Συνέλευσης, μέσω τηλεδιάσκεψης 

5. Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Στρίγκας, Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος 

Συνέλευσης, μέσω τηλεδιάσκεψης 

6. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγιώτα 

Αντωνοπούλου, Τμήμα Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος Συνέλευσης, 

μέσω τηλεδιάσκεψης 

7. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευθαλία Χατζηγιάννη, 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, 

μέλος Συνέλευσης, μέσω τηλεδιάσκεψης 

8. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ουρανία Βρόντου, 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, 

μέλος Συνέλευσης, μέσω τηλεδιάσκεψης 
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9. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βασιλική Αυγερινού, 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, 

μέλος Συνέλευσης, μέσω τηλεδιάσκεψης  

10. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πηνελόπη 

Αθανασοπούλου, μέλος Συνέλευσης, μέσω 

τηλεδιάσκεψης  

ΕΚΠΡ. Ε.Ε.Π.:  

ΕΚΠΡ. ΕΤΕΠ: Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ Γεώργιος Γεωργακόπουλος χωρίς 

δικαίωμα συμμετοχής στα θέματα της ΟΜΑΔΑΣ Γ, μέσω 

τηλεδιάσκεψης  

ΕΚΠΡ. 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ: 

χωρίς δικαίωμα 

ψήφου στα θέματα 

της ΟΜΑΔΑΣ Β 

χωρίς δικαίωμα 

συμμετοχής στα 

θέματα της 

ΟΜΑΔΑΣ Γ 

1. Μακρίδης Μηνάς, εκπρόσωπος φοιτητών  

 

ΕΚΠΡ. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑ

ΚΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ: 

Δεν έχουν εκλεγεί 

Απόντες: Απουσίαζαν, αν και είχαν ειδοποιηθεί κανονικά  

1. Καθηγητής Παντελής Κωνσταντινάκος, Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, 

δικαιολογημένα λόγω συμμετοχής του σε 

συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος (σχετ: ΑΠ: 

ΔΠΘ/ΤΕΦΑΑ/43621/3345/9-4-2021) 

2. Καθηγητής Ιωάννης Δουβής, Τμήμα Οργάνωσης 

και Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος Συνέλευσης 

3. Καθηγητής Αντώνιος Τραυλός, Τμήμα Οργάνωσης 

και Διαχείρισης Αθλητισμού, δικαιολογημένα 

ΑΔΑ: Ψ4ΩΝ469Β7Δ-ΞΨΙ



  

 

λόγω διδασκαλίας μαθήματος προπτυχιακού 

προγράμματος σπουδών 

4. Επίκουρος Καθηγήτρια Κρινάνθη Γδοντέλη, 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, 

μέλος Συνέλευσης, δικαιολογημένα λόγω 

ασθένειας  

5. Δημητρόπουλος Παναγιώτης 

6. Αλεξάνδρα Χατζίου, εκπρόσωπος φοιτητών  

7. Φωτάκης Βασίλειος, εκπρόσωπος φοιτητών 

 

Διαπιστώνεται η κατά το νόμο απαρτία με την παρουσία δώδεκα (12) μελών από τα δέκα εννέα 

(19) μέλη και αρχίζει η συνεδρίαση. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α:  

 

ΘΕΜΑ 1Ο: Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης για την πράξη «Υποστήριξη των 

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

ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», με MIS 5089190. 

(Εισήγηση: Επιτροπή) 

 

Η Συνέλευση ΤΟΔΑ ομόφωνα αποφασίζει να εγκρίνει / επικυρώσει το υπ’ αριθμ. πρωτ. 435/13-4-

2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας 

επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων, το οποίο έχει ως εξής:  

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το 

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

κύριων διαλέξεων 

 

Στη Σπάρτη σήμερα, Τρίτη 13/4/2021 και ώρα 12:00 μ., συγκεντρώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής 

(τακτικά και αναπληρωματικά) η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 20/30.03.2021απόφαση της 137ης 

συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Παν. Πελ/σου, μέσω τηλεδιάσκεψης, 

αποτελούμενη από τους: 

 

Τακτικά μέλη:  

1. Καθηγητής Ιωάννης Δουβής, Πρόεδρος Επιτροπής 
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2. Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Γραμματέας Επιτροπής 

3. Καθηγητής Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκάς, Μέλος Επιτροπής 

Αναπληρωματικά μέλη:  

1. Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Αναπλ. Πρόεδρος Επιτροπής 

2. Καθηγητής Γεώργιος Κυπραίος, Αναπλ. Γραμματέας Επιτροπής 

3. Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Στρίγκας, Αναπλ. Μέλος Επιτροπής 

 

Η Επιτροπή συγκεντρώθηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6670/10-4-2021 επιστολή του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, η οποία εστάλη τόσο στα τακτικά όσο και στα αναπληρωματικά 

μέλη. 

 

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Καθηγητής Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκάς ζήτησε από τον 

προεδρεύοντα της Επιτροπής, Καθηγητή Ι. Δουβή την αντικατάστασή λόγω ορισμού του στην 

Επιτροπή Ενστάσεων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το έτος 2021 (σχετ. απόφαση 

23/30.03.2021 της 137ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου ΑΔΑ: ΨΘΟ0469Β7Δ-0ΘΖ).  

 

Η αίτηση εξαίρεσης του μέλους του οργάνου υποβλήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στον 

προεδρεύοντα της επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 26/1999 – ΦΕΚ 45 Α΄ 

/1999, όπως ισχύει σήμερα.  

 

Στο σημείο αυτό καλείται το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος 

Στρίγκας λόγω κωλύματος του κ. Μ. – Δ. Παπαλουκά (σχετ: παρ. 3 άρθρο 14 ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 α΄ 

/1999 όπως ισχύει σήμερα και παρ. 4 του ιδίου άρθρου) 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει την απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία με την παρουσία 

τριών (3) μελών από τρία (3) μέλη, και συνεδριάζει νομίμως ως εξής:  

 

1. Καθηγητής Ιωάννης Δουβής, Πρόεδρος Επιτροπής 

2. Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Γραμματέας Επιτροπής 

3. Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Στρίγκας (σε αναπλήρωση του κωλυόμενου Καθηγητή Μ. – Δ. 

Παπαλουκά) 

 

Η επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους υποψηφίων (αιτήσεις και 

δικαιολογητικά) για την κάλυψη επτά (7) θέσεων (σε αντίστοιχα επιστημονικά πεδία / γνωστικά 

αντικείμενα) για την απόδοση υποτροφιών, Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του 

έργου με τίτλο: «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

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

κύριων διαλέξεων.» (ΚΑ 80573) (ΑΔΑ: Ω2ΛΔ469Β7Δ-3Φ0) (Πρόσκληση ΕΔΒΜ143, αρ. πρ. 

832/01.03.2021, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4724.) 

 

Η επιτροπή παρέλαβε ΕΞΙ (6) φακέλους υποψηφιοτήτων εκ των οποίων: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠ ΕΛΚΕ ΑΠ ΤΟΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.  ΒΑΣΣΟΥ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

6784/12-4-

2021 

428/12-4-2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

2.  ΒΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6778/12-4-

2021 

429/12-4-2021 ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

3.  ΓΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6585/9-4-2021 430/12-4-2021 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
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4.  ΓΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6585/9-4-2021 430/12-4-2021 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

5.  ΓΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6585/9-4-2021 430/12-4-2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

6.  ΓΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6585/9-4-2021 430/12-4-2021 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – 

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ 

7.  ΓΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6585/9-4-2021 430/12-4-2021 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

8.  ΓΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6585/9-4-2021 430/12-4-2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

9.  ΓΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6585/9-4-2021 430/12-4-2021 ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

10.  ΚΟΘΡΟΥΛΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6597/9-4-2021 431/12-4-2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

11.  ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – 

ΕΡΡΙΚΑ 

6870/12-4-

2021 

432/12-4-2021 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

12.  ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6823/12-4-

2021 

433/12-4-2021 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ 

 

 

Επίσης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟΔΑ 434/13-4-2021 αίτηση παραίτησης 

της κας Γεωργίας Γκάτση, με την οποία παραιτείται από την υποψηφιότητά της σε όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα ΠΛΗΝ του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.  

 

Η Επιτροπή αποφασίζει να σταλεί στον ΕΛΚΕ η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟΔΑ 434/13-4-2021 αίτηση 

παραίτησης της κας Γεωργίας Γκάτση, και συνεχίζει στην αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων 

ανά γνωστικό αντικείμενο αναπροσαρμόζοντας τον πιο πάνω πίνακα ως εξής:  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠ ΕΛΚΕ ΑΠ ΤΟΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.  ΒΑΣΣΟΥ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

6784/12-4-

2021 

428/12-4-2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

2.  ΒΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6778/12-4-

2021 

429/12-4-2021 ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

3.  ΓΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6585/9-4-2021 430/12-4-2021 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

4.  ΚΟΘΡΟΥΛΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6597/9-4-2021 431/12-4-2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

5.  ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – 

ΕΡΡΙΚΑ 

6870/12-4-

2021 

432/12-4-2021 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

6.  ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6823/12-4-

2021 

433/12-4-2021 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ 

 

 

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

βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος με αριθμ. 5844/01.04.2021 

(ΑΔΑ ΨΥΤΝ469Β7Δ-Β1Ε), καταλήγει στις ακόλουθες προτάσεις προς τη Συνέλευση του Τμήματος 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
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1. Για το επιστημονικό πεδίο ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση 

τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση ως εξής: 
 

ΔΕΝ Υποβλήθηκαν εκπρόθεσμες αιτήσεις.  

 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και αξιολογείται κατωτέρω η ακόλουθη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου: 

1.    432/12-4-2021 και 6870/12-4-2021 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΡΡΙΚΑ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ 

 

Α. ΑΡ. 432/12-4-2021 και 6870/12-4-2021  ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – 

ΕΡΡΙΚΑ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ 

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI) 

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

φοιτητή/ριας ή υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης 

υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει καθ' όλη τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

ΝΑΙ 

Α.2. Το πρόγραμμα β' ή γ' κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η 

υποψήφιος/α οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου 

επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. 

(1) 

ΝΑΙ 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των 

οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 
 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 30 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου 

με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
0 μόρια 

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον 

υφίσταται) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0 μόρια 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

προγράμματα σπουδών α' κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε 

συνέδρια (5) 
0 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη 

υποτροφιών κλπ (6) 
0 μόρια 

Σύνολο Μορίων 30 

 

Σύντομη τεκμηρίωση, όπου απαιτείται, για την μοριοδότηση. 

Α.1 Η υποψήφια κατέχει την ιδιότητα του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους (σχετ: ΑΠ 417/7-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Α.2.Το πρόγραμμα γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει η υποψήφια οργανώνεται από το Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η πρόσκληση 

(σχετ: ΑΠ 417/7-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Β.1.α) Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής που εκπονεί η υποψήφια είναι το εξής: Το δρομικό 

κίνημα ως μοχλός οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών της χώρας (σχετ: ΑΠ 417/7-
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4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ) και κρίνεται απόλυτα συναφές με το υπό αξιολόγηση 

επιστημονικό πεδίο.  

Β.1.β) δεν παρουσιάζει συναφές επιστημονικό ή συγγραφικό έργο με το προκηρυσσόμενο γνωστικό 

αντικείμενο  

Β.1.γ) Η υποψήφια δεν παρουσιάζει συναφές επικουρικό διδακτικό έργο με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο 

Β.2. Η υποψήφια δεν παρουσιάζει εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

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

Β.3. Η υποψήφια δεν παρουσιάζει Επιστημονικό – Συγγραφικό έργο 

Β.4. Η υποψήφια δεν παρουσιάζει βραβεία ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κ.λπ. 

 

Σημειώσεις:  

(1): συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών και προγράμματα γ' κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017). 

(2): Εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού αντικειμένου 

του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής ή 

ήδη κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

(3): Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες ή 

συνέδρια κλπ 

(4): Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α 

συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

(5): Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο 

μοριοδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή 

πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον. 

(6): Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ' ελάχιστον μια διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση 

λαμβάνει πέντε (5) μόρια 

 

Η υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 432/12-4-2021 και 6870/12-4-2021  είναι μοναδική για την 

πλήρωση της εν λόγω θέσης και πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και κατατάσσεται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων της ως εξής: 

Σειρά 

Κατάταξης 

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο 

Μορίων 

1 432/12-4-2021 και 6870/12-4-2021   30 

 

2. Για το επιστημονικό πεδίο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, οι υποψήφιοι 

αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση 

ως εξής: 
 

ΔΕΝ Υποβλήθηκαν εκπρόθεσμες αιτήσεις.  

 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και αξιολογείται κατωτέρω η ακόλουθη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου: 

2.    431/12-4-2021 ΚΑΙ 6597/9-4-2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΘΡΟΥΛΑΣ  

 

Α. ΑΡ. 431/12-4-2021 ΚΑΙ 6597/9-4-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΘΡΟΥΛΑΣ  

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI) 

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

φοιτητή/ριας ή υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης 
ΝΑΙ 
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υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει καθ' όλη τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

Α.2. Το πρόγραμμα β' ή γ' κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η 

υποψήφιος/α οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου 

επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. 

(1) 

ΝΑΙ 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των 

οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 
 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 30 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου 

με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
7,5 μόρια 

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον 

υφίσταται) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0 μόρια 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

προγράμματα σπουδών α' κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε 

συνέδρια (5) 
8 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη 

υποτροφιών κλπ (6) 
5 μόρια 

Σύνολο Μορίων 50,5 

 

Σύντομη τεκμηρίωση, όπου απαιτείται, για την μοριοδότηση. 

Α.1 Ο υποψήφιος κατέχει την ιδιότητα του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (σχετ: ΑΠ 419/7-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Α.2.Το πρόγραμμα γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο υποψήφιος οργανώνεται από το 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η 

πρόσκληση (σχετ: ΑΠ 419/7-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Β.1.α) Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής που εκπονεί ο υποψήφιος είναι το εξής: Η συμβολή των 

ακαδημιών στην εμπορικότητα και βιωσιμότητα των Συλλόγων (σχετ: ΑΠ 419/7-4-2021 βεβαίωση 

Γραμματείας ΤΟΔΑ) και κρίνεται απόλυτα συναφές με το υπό αξιολόγηση επιστημονικό πεδίο.  

Β.1.β) Ο υποψήφιος παρουσιάζει το εξής επιστημονικό – συγγραφικό έργο (σχετ: Βιογραφικό του 

Σημείωμα, συνημμένες δημοσιεύσεις), το οποίο κρίνεται απόλυτα συναφές με το προκηρυσσόμενο 

γνωστικό αντικείμενο και έχει ως εξής:  
“Sports Tourism in Greece - The Management of Football Tournaments” Tsekeri P., Kothroulas D., 
Alexopoulos P., 28th International e-Congress on Physical Education & Sport Science  
“The Regulatory and Economic Environment of Betting in Greece” Kothroulas D., Alexopoulou I., Alexopoulos 
P., International Journal of Economics and Research  
“Φυσιολογικό Προφίλ Ελλήνων Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών” Μουρτζιάπης Α., Κοθρούλας Δ., 
Αλεξόπουλος Π., Τραυλός Α., Κυπραίος Γ., 26ο Διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής , Κομοτηνή, Ελλάδα  
“Factors driving Purchase Intention and Word of Mouth Communication for Sports Sponsors: A compara-
tive analysis between 'Star' Clubs and 'Underdogs'” Koronios K., Psiloutsikou Μ., Kriemadis Α., Leivaditi Ε., 
Zervoulakos P., Kothroulas D., Karapostolou G., 20th Conference of International Academy of Management 
and Business, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 
Β.1.γ) Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει συναφές επικουρικό διδακτικό έργο με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο 
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Β.2. Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

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

Β.3. Ο υποψήφιος παρουσιάζει Επιστημονικό – Συγγραφικό έργο (σχετ. Β.1.β και σχετ: Βιογραφικό 

του Σημείωμα, συνημμένες δημοσιεύσεις) 

Β.4. Ο υποψήφιος έλαβε υποτροφία πλήρους κάλυψης των διδάκτρων, με την ιδιότητα του 

απόφοιτου του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού που έφερε την υψηλότερη 

βαθμολογία αποφοίτησης και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 20.000€, σύμφωνα 

με τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ: Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών & 

Επιχειρήσεων» (σχετ. ΑΠ. 204/8-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΠΜΣ)  

 

Σημειώσεις:  

(1): συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών και προγράμματα γ' κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017). 

(2): Εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού αντικειμένου 

του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής ή 

ήδη κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

(3): Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες ή 

συνέδρια κλπ 

(4): Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α 

συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

(5): Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο 

μοριοδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή 

πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον. 

(6): Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ' ελάχιστον μια διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση 

λαμβάνει πέντε (5) μόρια 

 

Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. αίτησης 431/12-4-2021 ΚΑΙ 6597/9-4-2021 είναι μοναδικός για την 

πλήρωση της εν λόγω θέσης και πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και κατατάσσεται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων του ως εξής: 

Σειρά 

Κατάταξης 

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο 

Μορίων 

1 431/12-4-2021 ΚΑΙ 6597/9-4-2021 50,5 

 

3. Για το επιστημονικό πεδίο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ, οι υποψήφιοι αξιολογούνται 

με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση ως εξής: 
 

ΔΕΝ Υποβλήθηκαν εκπρόθεσμες αιτήσεις.  

 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και αξιολογείται κατωτέρω η ακόλουθη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου: 

3.    433/12-4-2021 ΚΑΙ 6823/12-4-2021 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ  

 

Α. ΑΡ. 433/12-4-2021 ΚΑΙ 6823/12-4-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ  

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI) 

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

φοιτητή/ριας ή υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης 

υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει καθ' όλη τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

ΝΑΙ 
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Α.2. Το πρόγραμμα β' ή γ' κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η 

υποψήφιος/α οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου 

επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. 

(1) 

ΝΑΙ 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των 

οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 
 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 30 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου 

με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
7,5 μόρια 

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον 

υφίσταται) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0 μόρια 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

προγράμματα σπουδών α' κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε 

συνέδρια (5) 
10 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη 

υποτροφιών κλπ (6) 
0 μόρια 

Σύνολο Μορίων 47,5 

 

Σύντομη τεκμηρίωση, όπου απαιτείται, για την μοριοδότηση. 

Α.1 Ο υποψήφιος κατέχει την ιδιότητα του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (σχετ: ΑΠ 426/12-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Α.2.Το πρόγραμμα γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο υποψήφιος οργανώνεται από το 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η 

πρόσκληση (σχετ: ΑΠ 426/12-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Β.1.α) Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής που εκπονεί ο υποψήφιος είναι το εξής: The Educational 

Value of the Boxing Training (σχετ: ΑΠ 426/12-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ) και κρίνεται 

απόλυτα συναφές με το υπό αξιολόγηση επιστημονικό πεδίο.  

Β.1.β) Ο υποψήφιος παρουσιάζει απόλυτα συναφές επιστημονικό – συγγραφικό έργο με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (σχετ: Βιογραφικό του Σημείωμα), ως εξής:   

Disability, Accessibility and Sport Participation in Jodhpur, India (2019), Sport an Olympic – 

Paralympic Studies Journal> Vol. 4, p 251-258 

Olympic Movement & International Politics: Facts &Thoughs – An Introductory Treatise, 

International Olympic Academy (2016) 

Foreign Policy Through Sports (2014) in Olympism, Olympic Education and Learning Legacies, ed. 

Dikaia Chatziefstathiou, Nobert Muller 

Foreign Policy through Sports (2012) ICSEMIS (International Convention on Science, Education and 

Medicine in Sport, 2012) 

American Foreign Policy Through Sports (2012) ICSEMIS (International Convention on Science, 

Education and Medicine in Sport) 

International Relations Through Sports (2012) Pierre de Coubertin Symposium, Canterbury, UK 

 Β.1.γ) Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει συναφές επικουρικό διδακτικό έργο με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο 
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Β.2. Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

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

Β.3. Ο υποψήφιος  παρουσιάζει Επιστημονικό – Συγγραφικό έργο (σχετ: Βιογραφικό του Σημείωμα  

και Β.1.β του παρόντος) 

Β.4. Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει βραβεία ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κ.λπ. 

 

Σημειώσεις:  

(1): συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών και προγράμματα γ' κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017). 

(2): Εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού αντικειμένου 

του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής ή 

ήδη κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

(3): Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες ή 

συνέδρια κλπ 

(4): Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α 

συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

(5): Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο 

μοριοδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή 

πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον. 

(6): Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ' ελάχιστον μια διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση 

λαμβάνει πέντε (5) μόρια 

 

Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. αίτησης 433/12-4-2021 ΚΑΙ 6823/12-4-2021 είναι μοναδικός για την 

πλήρωση της εν λόγω θέσης και πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και κατατάσσεται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων του ως εξής: 

Σειρά 

Κατάταξης 

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο 

Μορίων 

1 433/12-4-2021 ΚΑΙ 6823/12-4-2021 47,5 

 

4. Για το επιστημονικό πεδίο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
 

ΔΕΝ Υποβλήθηκαν αιτήσεις.  
 

5. Για το επιστημονικό πεδίο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, οι υποψήφιοι αξιολογούνται με 

βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση ως εξής: 
 

ΔΕΝ Υποβλήθηκαν εκπρόθεσμες αιτήσεις.  

 

 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και αξιολογείται κατωτέρω η ακόλουθη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου: 
4.    428/12-4-2021 ΚΑΙ 6784/12-4-2021 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΒΑΣΣΟΥ   

 

Α. ΑΡ. 428/12-4-2021 και 6784/12-4-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΒΑΣΣΟΥ  

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI) 

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

φοιτητή/ριας ή υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης 

υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει καθ' όλη τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

ΝΑΙ 
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Α.2. Το πρόγραμμα β' ή γ' κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η 

υποψήφιος/α οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου 

επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. 

(1) 

ΝΑΙ 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των 

οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 
 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 30 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου 

με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
0 μόρια 

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον 

υφίσταται) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0 μόρια 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

προγράμματα σπουδών α' κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε 

συνέδρια (5) 
0 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη 

υποτροφιών κλπ (6) 
0 μόρια 

Σύνολο Μορίων 30 

 

Σύντομη τεκμηρίωση, όπου απαιτείται, για την μοριοδότηση. 

Α.1 Η υποψήφια κατέχει την ιδιότητα του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους (σχετ: ΑΠ 418/7-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Α.2.Το πρόγραμμα γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει η υποψήφια οργανώνεται από το Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η πρόσκληση 

(σχετ: ΑΠ 418/7-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Β.1.α) Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής που εκπονεί η υποψήφια είναι το εξής: Η σημασία της 

τεχνολογίας για τον αθλητισμό και τη χρήση της ως προς την προσβασιμότητα και την προώθηση της 

φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού (σχετ: ΑΠ 418/7-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ) 

και κρίνεται απόλυτα συναφές με το υπό αξιολόγηση επιστημονικό πεδίο.  

Β.1.β) β) δεν παρουσιάζεται συναφές επιστημονικό ή συγγραφικό έργο της υποψηφίας με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο 

 Β.1.γ) Η υποψήφια δεν παρουσιάζει συναφές επικουρικό διδακτικό έργο με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο 

Β.2. Η υποψήφια δεν παρουσιάζει εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

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

Β.3. Η υποψήφια δεν παρουσιάζει Επιστημονικό – Συγγραφικό έργο  

Β.4. Η υποψήφια δεν παρουσιάζει βραβεία ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κ.λπ. 

 

Σημειώσεις:  

(1): συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών και προγράμματα γ' κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017). 

(2): Εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού αντικειμένου 

του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής ή 

ήδη κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
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(3): Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες ή 

συνέδρια κλπ 

(4): Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α 

συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

(5): Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο 

μοριοδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή 

πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον. 

(6): Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ' ελάχιστον μια διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση 

λαμβάνει πέντε (5) μόρια 

 

Η υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 428/12-4-2021 και 6784/12-4-2021 είναι μοναδική για την 

πλήρωση της εν λόγω θέσης και πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και κατατάσσεται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων του ως εξής: 

Σειρά 

Κατάταξης 

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο 

Μορίων 

1 428/12-4-2021 και 6784/12-4-2021 30 

 

6. Για το επιστημονικό πεδίο ΔΙΚΑΙΟ, οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση ως εξής: 
 

ΔΕΝ Υποβλήθηκαν εκπρόθεσμες αιτήσεις.  

 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και αξιολογείται κατωτέρω η ακόλουθη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου: 

6.   430/12-4-2021 ΚΑΙ 6585/9-4-2021 ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΚΑΤΣΗ    

 

Α. ΑΡ. 430/12-4-2021 ΚΑΙ 6585/9-4-2021ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΚΑΤΣΗ  

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI) 

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

φοιτητή/ριας ή υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης 

υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει καθ' όλη τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

ΝΑΙ 

Α.2. Το πρόγραμμα β' ή γ' κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η 

υποψήφιος/α οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου 

επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. 

(1) 

ΝΑΙ 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των 

οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 
 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 30 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου 

με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
7,5 μόρια 

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον 

υφίσταται) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0 μόρια 
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Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

προγράμματα σπουδών α' κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε 

συνέδρια (5) 
10 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη 

υποτροφιών κλπ (6) 
0 μόρια 

Σύνολο Μορίων 47,5 

 

Σύντομη τεκμηρίωση, όπου απαιτείται, για την μοριοδότηση. 

Α.1 Η υποψήφια κατέχει την ιδιότητα του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος καθ’ όλη τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους (σχετ: ΑΠ 236/2-12-2020 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Α.2.Το πρόγραμμα γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει η υποψήφια οργανώνεται από το Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η πρόσκληση 

(σχετ: ΑΠ 236/2-12-2020 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Β.1.α) Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής που εκπονεί η υποψήφια είναι το εξής: Η επίδραση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και των χαρακτηριστικών προσωπικότητας στις αθλητικές επιδόσεις 

(σχετ: ΑΠ 236/2-12-2020 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ) και κρίνεται απόλυτα συναφές με το υπό 

αξιολόγηση επιστημονικό πεδίο.  

Β.1.β) παρουσιάζεται απόλυτα συναφές επιστημονικό και συγγραφικό έργο της υποψηφίας με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (σχετ. Βιογραφικό σημείωμά της) 
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and high performance sports events: An exploratory investigation of the motives underlying 

repeated participation”, International Journal of Sport Management and Marketing, Special Issue 

on Sports Entrepreneurship and Innovation Volume 19, Nos.1/2, 2019 (pages 35-55) 

Β.1.γ) Η υποψήφια δεν παρουσιάζει συναφές επικουρικό διδακτικό έργο με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο 

Β.2. Η υποψήφια δεν παρουσιάζει εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

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

Β.3. Η υποψήφια παρουσιάζει πλούσιο Επιστημονικό – Συγγραφικό έργο (σχετ. Βιογραφικό 

σημείωμά της και Β.1.γ του παρόντος) 

Β.4. Η υποψήφια δεν παρουσιάζει βραβεία ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κ.λπ. 

 

Σημειώσεις:  

(1): συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών και προγράμματα γ' κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017). 

(2): Εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού αντικειμένου 

του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής ή 

ήδη κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

(3): Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες ή 

συνέδρια κλπ 

(4): Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α 

συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

(5): Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο 

μοριοδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή 

πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον. 

(6): Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ' ελάχιστον μια διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση 

λαμβάνει πέντε (5) μόρια 

 

http://www.iamb.net/IJMB/journal/Vol_7/ABS_Vol_7_2_Koronios.html
ΑΔΑ: Ψ4ΩΝ469Β7Δ-ΞΨΙ



  

 

Η υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 430/12-4-2021 ΚΑΙ 6585/9-4-2021 είναι μοναδική για την 

πλήρωση της εν λόγω θέσης και πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και κατατάσσεται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων του ως εξής: 

Σειρά 

Κατάταξης 

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο 

Μορίων 

1 430/12-4-2021 ΚΑΙ 6585/9-4-2021 47,5 

 

7. Για το επιστημονικό πεδίο ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, οι υποψήφιοι αξιολογούνται με 

βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση ως εξής: 
 

ΔΕΝ Υποβλήθηκαν εκπρόθεσμες αιτήσεις.  

 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και αξιολογείται κατωτέρω η ακόλουθη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου: 

6.   429/12-4-2021 ΚΑΙ 6778/12-4-2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΡΗ     

 

Α. ΑΡ. 429/12-4-2021 ΚΑΙ 6778/12-4-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΡΗ  

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI) 

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

φοιτητή/ριας ή υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης 

υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει καθ' όλη τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

ΝΑΙ 

Α.2. Το πρόγραμμα β' ή γ' κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η 

υποψήφιος/α οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου 

επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. 

(1) 

ΝΑΙ 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των 

οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 
 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 30 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου 

με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
7,5 μόρια 

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον 

υφίσταται) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0 μόρια 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

προγράμματα σπουδών α' κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε 

συνέδρια (5) 
6 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη 

υποτροφιών κλπ (6) 
0 μόρια 

Σύνολο Μορίων 37,5 

 

Σύντομη τεκμηρίωση, όπου απαιτείται, για την μοριοδότηση. 
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Α.1 Ο υποψήφιος κατέχει την ιδιότητα του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (σχετ: ΑΠ 412/5-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Α.2.Το πρόγραμμα γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο υποψήφιος οργανώνεται από το 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η 

πρόσκληση (σχετ: ΑΠ 412/5-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Β.1.α) Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής που εκπονεί ο υποψήφιος είναι το εξής: Οι μορφές 

πολιτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευ αγωνίζεσθαι (σχετ: ΑΠ 412/5-4-2021 

βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ) και κρίνεται απόλυτα συναφές με το υπό αξιολόγηση επιστημονικό 

πεδίο.  

Β.1.β) παρουσιάζεται απόλυτα συναφές επιστημονικό και συγγραφικό έργο του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (σχετ. Βιογραφικό σημείωμά του) 

Ο υποψήφιος παρουσιάζει το εξής επιστημονικό – συγγραφικό έργο:  

Σεπτέμβριος 2020: Effective Management of Public and Private Organizations Through Systemics 

and Technologies, 16thw National & International Conference of the Hellenic Society for Systemic 

Studies (HSSS) ΕΙΣΗΓΗΣΗ: The use of social networks by the state bodies involved during the 

corona virus pandemic (Covid – 19) 

Δεκέμβριος 2019: Το πολιτικό Φαινόμενο σε Μετάβαση: Προκλήσεις για τη Δημοκρατία, το Κράτος 

και την Κοινωνία, 4ο Τακτικό Συνέδριο Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Η πολιτική επικοινωνία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών 

μέσω των social media 

Η Πολιτική Επικοινωνία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Τίτλος Τόμου: Το Πολιτικό Φαινόμενο σε μετάβαση. Προκλήσεις για τη Δημοκρατία, το Κράτος και 

την Κοινωνία – Επιλεγμένες Εισηγήσεις, Εκδότης: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών 

Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ISBN: 978-618-82200-6-5 Τόπος και έτος έκδοσης: 

Κόρινθος, 2020 

Β.1.γ) Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει συναφές επικουρικό διδακτικό έργο με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο  

 

Β.2. Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

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

Β.3. Ο υποψήφιος παρουσιάζει Επιστημονικό – Συγγραφικό έργο (σχετ. Βιογραφικό σημείωμά του 

και Β.1.β του παρόντος) 

Β.4. Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει βραβεία ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κ.λπ. 

 

Σημειώσεις:  

(1): συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών και προγράμματα γ' κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 4485/2017). 

(2): Εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού αντικειμένου 

του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητής ή 

ήδη κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

(3): Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες ή 

συνέδρια κλπ 

(4): Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α 

συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

(5): Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο 

μοριοδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή 

πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον. 

(6): Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ' ελάχιστον μια διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση 

λαμβάνει πέντε (5) μόρια 
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Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. αίτησης 429/12-4-2021 ΚΑΙ 6778/12-4-2021 είναι μοναδικός για την 

πλήρωση της εν λόγω θέσης και πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

και κατατάσσεται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων του ως εξής: 

Σειρά 

Κατάταξης 

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο 

Μορίων 

1 429/12-4-2021 ΚΑΙ 6778/12-4-2021 37,5 

 

Σπάρτη 13/4/2021 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

 

1. Καθηγητής Ιωάννης Δουβής, Πρόεδρος Επιτροπής 

 

2. Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Γραμματέας Επιτροπής 

 

3. Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Στρίγκας (σε αναπλήρωση του κου Μ. – Δ. Παπαλουκά)» 

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

…………………………………………………………………….. 

Εξουσιοδοτείται ο Κοσμήτορας για την υλοποίηση των αποφάσεων.  

Το πρακτικό επικυρώθηκε με το πέρας της συνεδρίασης.  

Η συνεδρίαση έληξε περί ώρα 13.30 μ.μ.  

 

Η Γραμματέας 

 

Άννα Παπαστρατάκου 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών 

Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής 

 

Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξόπουλος 

  

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών το οποίο 

επικυρώνω ως Γραμματέας  

Άννα Παπαστρατάκου 

 

ΑΔΑ: Ψ4ΩΝ469Β7Δ-ΞΨΙ



 

25 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατά το 

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

κύριων διαλέξεων 

 

Στη Σπάρτη σήμερα, Τρίτη 13/4/2021 και ώρα 12:00 μ., συγκεντρώθηκαν τα μέλη της Επιτροπής 

(τακτικά και αναπληρωματικά) η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 20/30.03.2021απόφαση της 

137ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Παν. Πελ/σου, μέσω τηλεδιάσκεψης, 

αποτελούμενη από τους: 

 

Τακτικά μέλη:  

1. Καθηγητής Ιωάννης Δουβής, Πρόεδρος Επιτροπής 

2. Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Γραμματέας Επιτροπής 

3. Καθηγητής Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκάς, Μέλος Επιτροπής 

Αναπληρωματικά μέλη:  

1. Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Αναπλ. Πρόεδρος Επιτροπής 

2. Καθηγητής Γεώργιος Κυπραίος, Αναπλ. Γραμματέας Επιτροπής 

3. Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Στρίγκας, Αναπλ. Μέλος Επιτροπής 

 

Η Επιτροπή συγκεντρώθηκε ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6670/10-4-2021 επιστολή του 

Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, η οποία εστάλη τόσο στα τακτικά όσο και στα 

αναπληρωματικά μέλη. 

 

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Καθηγητής Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκάς ζήτησε από τον 

προεδρεύοντα της Επιτροπής, Καθηγητή Ι. Δουβή την αντικατάστασή λόγω ορισμού του στην 

Επιτροπή Ενστάσεων Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το έτος 2021 (σχετ. απόφαση 

23/30.03.2021 της 137ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου ΑΔΑ: ΨΘΟ0469Β7Δ-0ΘΖ).  

 

Η αίτηση εξαίρεσης του μέλους του οργάνου υποβλήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στον 

προεδρεύοντα της επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 26/1999 – ΦΕΚ 45 Α΄ 

/1999, όπως ισχύει σήμερα.  

 

Στο σημείο αυτό καλείται το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος 

Στρίγκας λόγω κωλύματος του κ. Μ. – Δ. Παπαλουκά (σχετ: παρ. 3 άρθρο 14 ν. 2690/1999 ΦΕΚ 45 

α΄ /1999 όπως ισχύει σήμερα και παρ. 4 του ιδίου άρθρου) 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει την απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία με την παρουσία 

τριών (3) μελών από τρία (3) μέλη, και συνεδριάζει νομίμως ως εξής:  

 

1. Καθηγητής Ιωάννης Δουβής, Πρόεδρος Επιτροπής 

2. Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Γραμματέας Επιτροπής 

3. Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Στρίγκας (σε αναπλήρωση του κωλυόμενου Καθηγητή Μ. – 

Δ. Παπαλουκά) 

 

Η επιτροπή συνεδρίασε προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους υποψηφίων (αιτήσεις και 

δικαιολογητικά) για την κάλυψη επτά (7) θέσεων (σε αντίστοιχα επιστημονικά πεδία / γνωστικά 

αντικείμενα) για την απόδοση υποτροφιών, Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του 

έργου με τίτλο: «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου 
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Πελοποννήσου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας 

επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων.» (ΚΑ 80573) (ΑΔΑ: Ω2ΛΔ469Β7Δ-3Φ0) (Πρόσκληση 

ΕΔΒΜ143, αρ. πρ. 832/01.03.2021, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 4724.) 

 

Η επιτροπή παρέλαβε ΕΞΙ (6) φακέλους υποψηφιοτήτων εκ των οποίων: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠ ΕΛΚΕ ΑΠ ΤΟΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.  ΒΑΣΣΟΥ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

6784/12-4-

2021 

428/12-4-2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

2.  ΒΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6778/12-4-

2021 

429/12-4-2021 ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

3.  ΓΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6585/9-4-2021 430/12-4-2021 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

4.  ΓΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6585/9-4-2021 430/12-4-2021 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

5.  ΓΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6585/9-4-2021 430/12-4-2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

6.  ΓΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6585/9-4-2021 430/12-4-2021 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – 

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ 

7.  ΓΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6585/9-4-2021 430/12-4-2021 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

8.  ΓΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6585/9-4-2021 430/12-4-2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

9.  ΓΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6585/9-4-2021 430/12-4-2021 ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

10.  ΚΟΘΡΟΥΛΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6597/9-4-2021 431/12-4-2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

11.  ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – 

ΕΡΡΙΚΑ 

6870/12-4-

2021 

432/12-4-2021 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

12.  ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6823/12-4-

2021 

433/12-4-2021 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ 

 

 

Επίσης, η Επιτροπή έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟΔΑ 434/13-4-2021 αίτηση 

παραίτησης της κας Γεωργίας Γκάτση, με την οποία παραιτείται από την υποψηφιότητά της σε όλα 

τα γνωστικά αντικείμενα ΠΛΗΝ του ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.  

 

Η Επιτροπή αποφασίζει να σταλεί στον ΕΛΚΕ η υπ’ αριθμ. πρωτ. ΤΟΔΑ 434/13-4-2021 αίτηση 

παραίτησης της κας Γεωργίας Γκάτση, και συνεχίζει στην αξιολόγηση των φακέλων των 

υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο αναπροσαρμόζοντας τον πιο πάνω πίνακα ως εξής:  

 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠ ΕΛΚΕ ΑΠ ΤΟΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

1.  ΒΑΣΣΟΥ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

6784/12-4-

2021 

428/12-4-2021 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  

2.  ΒΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 6778/12-4-

2021 

429/12-4-2021 ΑΘΛΗΤΙΚΗ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

3.  ΓΚΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 6585/9-4-2021 430/12-4-2021 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

4.  ΚΟΘΡΟΥΛΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6597/9-4-2021 431/12-4-2021 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

5.  ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ 6870/12-4- 432/12-4-2021 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
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ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – 

ΕΡΡΙΚΑ 

2021 

6.  ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

6823/12-4-

2021 

433/12-4-2021 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - 

ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ 

 

 

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

υποψηφίων, βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος με αριθμ. 

5844/01.04.2021 (ΑΔΑ ΨΥΤΝ469Β7Δ-Β1Ε), καταλήγει στις ακόλουθες προτάσεις προς τη 

Συνέλευση του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. 

 

1. Για το επιστημονικό πεδίο ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, οι υποψήφιοι αξιολογούνται με 

βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση ως εξής: 
 

ΔΕΝ Υποβλήθηκαν εκπρόθεσμες αιτήσεις.  

 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και αξιολογείται κατωτέρω η ακόλουθη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου: 

1.    432/12-4-2021 και 6870/12-4-2021 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΡΡΙΚΑ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ 

 

Α. ΑΡ. 432/12-4-2021 και 6870/12-4-2021  ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – 

ΕΡΡΙΚΑ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ 

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI) 

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

φοιτητή/ριας ή υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης 

υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει καθ' όλη τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

ΝΑΙ 

Α.2. Το πρόγραμμα β' ή γ' κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η 

υποψήφιος/α οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου 

επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. 

(1) 

ΝΑΙ 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των 

οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 
 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 30 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου 

με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
0 μόρια 

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον 

υφίσταται) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0 μόρια 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

προγράμματα σπουδών α' κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε 

συνέδρια (5) 
0 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη 

υποτροφιών κλπ (6) 
0 μόρια 
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Σύνολο Μορίων 30 

 

Σύντομη τεκμηρίωση, όπου απαιτείται, για την μοριοδότηση. 

Α.1 Η υποψήφια κατέχει την ιδιότητα του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (σχετ: ΑΠ 417/7-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Α.2.Το πρόγραμμα γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει η υποψήφια οργανώνεται από το 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η 

πρόσκληση (σχετ: ΑΠ 417/7-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Β.1.α) Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής που εκπονεί η υποψήφια είναι το εξής: Το δρομικό 

κίνημα ως μοχλός οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης των περιοχών της χώρας (σχετ: ΑΠ 

417/7-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ) και κρίνεται απόλυτα συναφές με το υπό αξιολόγηση 

επιστημονικό πεδίο.  

Β.1.β) δεν παρουσιάζει συναφές επιστημονικό ή συγγραφικό έργο με το προκηρυσσόμενο 

γνωστικό αντικείμενο  

Β.1.γ) Η υποψήφια δεν παρουσιάζει συναφές επικουρικό διδακτικό έργο με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο 

Β.2. Η υποψήφια δεν παρουσιάζει εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

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

Β.3. Η υποψήφια δεν παρουσιάζει Επιστημονικό – Συγγραφικό έργο 

Β.4. Η υποψήφια δεν παρουσιάζει βραβεία ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κ.λπ. 

 

Σημειώσεις:  

(1): συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών και προγράμματα γ' κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 

4485/2017). 

(2): Εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού 

αντικειμένου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος είναι 

μεταπτυχιακός φοιτητής ή ήδη κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

(3): Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες ή 

συνέδρια κλπ 

(4): Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α 

συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

(5): Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο 

μοριοδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή 

πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον. 

(6): Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ' ελάχιστον μια διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση 

λαμβάνει πέντε (5) μόρια 

 

Η υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 432/12-4-2021 και 6870/12-4-2021  είναι μοναδική για την 

πλήρωση της εν λόγω θέσης και πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και κατατάσσεται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων της ως 

εξής: 

Σειρά 

Κατάταξης 

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο 

Μορίων 

1 432/12-4-2021 και 6870/12-4-2021   30 

 

2. Για το επιστημονικό πεδίο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, οι υποψήφιοι 

αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική 

πρόσκληση ως εξής: 
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ΔΕΝ Υποβλήθηκαν εκπρόθεσμες αιτήσεις.  

 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και αξιολογείται κατωτέρω η ακόλουθη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου: 

2.    431/12-4-2021 ΚΑΙ 6597/9-4-2021 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΘΡΟΥΛΑΣ  

 

Α. ΑΡ. 431/12-4-2021 ΚΑΙ 6597/9-4-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΘΡΟΥΛΑΣ  

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI) 

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

φοιτητή/ριας ή υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης 

υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει καθ' όλη τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

ΝΑΙ 

Α.2. Το πρόγραμμα β' ή γ' κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η 

υποψήφιος/α οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου 

επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. 

(1) 

ΝΑΙ 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των 

οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 
 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 30 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου 

με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
7,5 μόρια 

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον 

υφίσταται) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0 μόρια 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

προγράμματα σπουδών α' κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε 

συνέδρια (5) 
8 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη 

υποτροφιών κλπ (6) 
5 μόρια 

Σύνολο Μορίων 50,5 

 

Σύντομη τεκμηρίωση, όπου απαιτείται, για την μοριοδότηση. 

Α.1 Ο υποψήφιος κατέχει την ιδιότητα του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (σχετ: ΑΠ 419/7-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Α.2.Το πρόγραμμα γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο υποψήφιος οργανώνεται από το 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η 

πρόσκληση (σχετ: ΑΠ 419/7-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Β.1.α) Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής που εκπονεί ο υποψήφιος είναι το εξής: Η συμβολή 

των ακαδημιών στην εμπορικότητα και βιωσιμότητα των Συλλόγων (σχετ: ΑΠ 419/7-4-2021 

βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ) και κρίνεται απόλυτα συναφές με το υπό αξιολόγηση επιστημονικό 

πεδίο.  
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Β.1.β) Ο υποψήφιος παρουσιάζει το εξής επιστημονικό – συγγραφικό έργο (σχετ: Βιογραφικό του 

Σημείωμα, συνημμένες δημοσιεύσεις), το οποίο κρίνεται απόλυτα συναφές με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο και έχει ως εξής:  
“Sports Tourism in Greece - The Management of Football Tournaments” Tsekeri P., Kothroulas D., 

Alexopoulos P., 28th International e-Congress on Physical Education & Sport Science  

“The Regulatory and Economic Environment of Betting in Greece” Kothroulas D., Alexopoulou I., 

Alexopoulos P., International Journal of Economics and Research  

“Φυσιολογικό Προφίλ Ελλήνων Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών” Μουρτζιάπης Α., Κοθρούλας Δ., 

Αλεξόπουλος Π., Τραυλός Α., Κυπραίος Γ., 26ο Διεθνές συνέδριο Φυσικής Αγωγής , Κομοτηνή, Ελλάδα  

“Factors driving Purchase Intention and Word of Mouth Communication for Sports Sponsors: A 

compara-tive analysis between 'Star' Clubs and 'Underdogs'” Koronios K., Psiloutsikou Μ., Kriemadis 

Α., Leivaditi Ε., Zervoulakos P., Kothroulas D., Karapostolou G., 20th Conference of International Academy 

of Management and Business, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 

Β.1.γ) Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει συναφές επικουρικό διδακτικό έργο με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο 

Β.2. Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

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

Β.3. Ο υποψήφιος παρουσιάζει Επιστημονικό – Συγγραφικό έργο (σχετ. Β.1.β και σχετ: 

Βιογραφικό του Σημείωμα, συνημμένες δημοσιεύσεις) 

Β.4. Ο υποψήφιος έλαβε υποτροφία πλήρους κάλυψης των διδάκτρων, με την ιδιότητα του 

απόφοιτου του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού που έφερε την υψηλότερη 

βαθμολογία αποφοίτησης και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 20.000€, 

σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ: Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητικών 

Οργανισμών & Επιχειρήσεων» (σχετ. ΑΠ. 204/8-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΠΜΣ)  

 

Σημειώσεις:  

(1): συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών και προγράμματα γ' κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 

4485/2017). 

(2): Εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού 

αντικειμένου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος είναι 

μεταπτυχιακός φοιτητής ή ήδη κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

(3): Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες ή 

συνέδρια κλπ 

(4): Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α 

συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

(5): Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο 

μοριοδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή 

πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον. 

(6): Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ' ελάχιστον μια διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση 

λαμβάνει πέντε (5) μόρια 

 

Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. αίτησης 431/12-4-2021 ΚΑΙ 6597/9-4-2021 είναι μοναδικός για την 

πλήρωση της εν λόγω θέσης και πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και κατατάσσεται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων του ως 

εξής: 

Σειρά 

Κατάταξης 

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο 

Μορίων 

1 431/12-4-2021 ΚΑΙ 6597/9-4-2021 50,5 
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3. Για το επιστημονικό πεδίο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΣ, οι υποψήφιοι 

αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική 

πρόσκληση ως εξής: 
 

ΔΕΝ Υποβλήθηκαν εκπρόθεσμες αιτήσεις.  

 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και αξιολογείται κατωτέρω η ακόλουθη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου: 

3.    433/12-4-2021 ΚΑΙ 6823/12-4-2021 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗΣ  

 

Α. ΑΡ. 433/12-4-2021 ΚΑΙ 6823/12-4-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΗ  

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI) 

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

φοιτητή/ριας ή υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης 

υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει καθ' όλη τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

ΝΑΙ 

Α.2. Το πρόγραμμα β' ή γ' κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η 

υποψήφιος/α οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου 

επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. 

(1) 

ΝΑΙ 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των 

οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 
 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 30 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου 

με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
7,5 μόρια 

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον 

υφίσταται) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0 μόρια 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

προγράμματα σπουδών α' κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε 

συνέδρια (5) 
10 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη 

υποτροφιών κλπ (6) 
0 μόρια 

Σύνολο Μορίων 47,5 

 

Σύντομη τεκμηρίωση, όπου απαιτείται, για την μοριοδότηση. 

Α.1 Ο υποψήφιος κατέχει την ιδιότητα του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (σχετ: ΑΠ 426/12-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Α.2.Το πρόγραμμα γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο υποψήφιος οργανώνεται από το 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η 

πρόσκληση (σχετ: ΑΠ 426/12-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 
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Β.1.α) Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής που εκπονεί ο υποψήφιος είναι το εξής: The 

Educational Value of the Boxing Training (σχετ: ΑΠ 426/12-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας 

ΤΟΔΑ) και κρίνεται απόλυτα συναφές με το υπό αξιολόγηση επιστημονικό πεδίο.  

Β.1.β) Ο υποψήφιος παρουσιάζει απόλυτα συναφές επιστημονικό – συγγραφικό έργο με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (σχετ: Βιογραφικό του Σημείωμα), ως εξής:   

Disability, Accessibility and Sport Participation in Jodhpur, India (2019), Sport an Olympic – 

Paralympic Studies Journal> Vol. 4, p 251-258 

Olympic Movement & International Politics: Facts &Thoughs – An Introductory Treatise, 

International Olympic Academy (2016) 

Foreign Policy Through Sports (2014) in Olympism, Olympic Education and Learning Legacies, 

ed. Dikaia Chatziefstathiou, Nobert Muller 

Foreign Policy through Sports (2012) ICSEMIS (International Convention on Science, Education 

and Medicine in Sport, 2012) 

American Foreign Policy Through Sports (2012) ICSEMIS (International Convention on Science, 

Education and Medicine in Sport) 

International Relations Through Sports (2012) Pierre de Coubertin Symposium, Canterbury, UK 

 Β.1.γ) Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει συναφές επικουρικό διδακτικό έργο με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο 

Β.2. Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

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

Β.3. Ο υποψήφιος  παρουσιάζει Επιστημονικό – Συγγραφικό έργο (σχετ: Βιογραφικό του 

Σημείωμα  και Β.1.β του παρόντος) 

Β.4. Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει βραβεία ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κ.λπ. 

 

Σημειώσεις:  

(1): συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών και προγράμματα γ' κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 

4485/2017). 

(2): Εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού 

αντικειμένου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος είναι 

μεταπτυχιακός φοιτητής ή ήδη κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

(3): Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες ή 

συνέδρια κλπ 

(4): Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α 

συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

(5): Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο 

μοριοδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή 

πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον. 

(6): Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ' ελάχιστον μια διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση 

λαμβάνει πέντε (5) μόρια 

 

Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. αίτησης 433/12-4-2021 ΚΑΙ 6823/12-4-2021 είναι μοναδικός για 

την πλήρωση της εν λόγω θέσης και πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και κατατάσσεται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων του ως 

εξής: 

Σειρά 

Κατάταξης 

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο 

Μορίων 

1 433/12-4-2021 ΚΑΙ 6823/12-4-2021 47,5 

 

4. Για το επιστημονικό πεδίο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  
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ΔΕΝ Υποβλήθηκαν αιτήσεις.  
 

5. Για το επιστημονικό πεδίο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, οι υποψήφιοι αξιολογούνται 

με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση ως εξής: 
 

ΔΕΝ Υποβλήθηκαν εκπρόθεσμες αιτήσεις.  

 

 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και αξιολογείται κατωτέρω η ακόλουθη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου: 
4.    428/12-4-2021 ΚΑΙ 6784/12-4-2021 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΒΑΣΣΟΥ   

 

Α. ΑΡ. 428/12-4-2021 και 6784/12-4-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ 

ΒΑΣΣΟΥ  

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI) 

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

φοιτητή/ριας ή υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης 

υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει καθ' όλη τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

ΝΑΙ 

Α.2. Το πρόγραμμα β' ή γ' κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η 

υποψήφιος/α οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου 

επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. 

(1) 

ΝΑΙ 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των 

οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 
 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 30 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου 

με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
0 μόρια 

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον 

υφίσταται) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0 μόρια 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

προγράμματα σπουδών α' κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε 

συνέδρια (5) 
0 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη 

υποτροφιών κλπ (6) 
0 μόρια 

Σύνολο Μορίων 30 

 

Σύντομη τεκμηρίωση, όπου απαιτείται, για την μοριοδότηση. 

Α.1 Η υποψήφια κατέχει την ιδιότητα του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (σχετ: ΑΠ 418/7-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Α.2.Το πρόγραμμα γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει η υποψήφια οργανώνεται από το 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η 

πρόσκληση (σχετ: ΑΠ 418/7-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 
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Β.1.α) Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής που εκπονεί η υποψήφια είναι το εξής: Η σημασία της 

τεχνολογίας για τον αθλητισμό και τη χρήση της ως προς την προσβασιμότητα και την προώθηση 

της φυσικής δραστηριότητας και του αθλητισμού (σχετ: ΑΠ 418/7-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας 

ΤΟΔΑ) και κρίνεται απόλυτα συναφές με το υπό αξιολόγηση επιστημονικό πεδίο.  

Β.1.β) β) δεν παρουσιάζεται συναφές επιστημονικό ή συγγραφικό έργο της υποψηφίας με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο 

 Β.1.γ) Η υποψήφια δεν παρουσιάζει συναφές επικουρικό διδακτικό έργο με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο 

Β.2. Η υποψήφια δεν παρουσιάζει εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

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

Β.3. Η υποψήφια δεν παρουσιάζει Επιστημονικό – Συγγραφικό έργο  

Β.4. Η υποψήφια δεν παρουσιάζει βραβεία ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κ.λπ. 

 

Σημειώσεις:  

(1): συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών και προγράμματα γ' κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 

4485/2017). 

(2): Εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού 

αντικειμένου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος είναι 

μεταπτυχιακός φοιτητής ή ήδη κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

(3): Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες ή 

συνέδρια κλπ 

(4): Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α 

συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

(5): Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο 

μοριοδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή 

πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον. 

(6): Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ' ελάχιστον μια διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση 

λαμβάνει πέντε (5) μόρια 

 

Η υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 428/12-4-2021 και 6784/12-4-2021 είναι μοναδική για την 

πλήρωση της εν λόγω θέσης και πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και κατατάσσεται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων του ως 

εξής: 

Σειρά 

Κατάταξης 

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο 

Μορίων 

1 428/12-4-2021 και 6784/12-4-2021 30 

 

6. Για το επιστημονικό πεδίο ΔΙΚΑΙΟ, οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση ως εξής: 
 

ΔΕΝ Υποβλήθηκαν εκπρόθεσμες αιτήσεις.  

 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και αξιολογείται κατωτέρω η ακόλουθη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου: 

6.   430/12-4-2021 ΚΑΙ 6585/9-4-2021 ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΚΑΤΣΗ    

 

Α. ΑΡ. 430/12-4-2021 ΚΑΙ 6585/9-4-2021ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΚΑΤΣΗ  

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI) 
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Α.1. Ο/η υποψήφιος/α κατέχει την ιδιότητα του/ης μεταπτυχιακού/ης 

φοιτητή/ριας ή υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης 

υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει καθ' όλη τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

ΝΑΙ 

Α.2. Το πρόγραμμα β' ή γ' κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η 

υποψήφιος/α οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου 

επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. 

(1) 

ΝΑΙ 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των 

οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 
 

Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 30 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου 

με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
7,5 μόρια 

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον 

υφίσταται) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0 μόρια 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

προγράμματα σπουδών α' κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε 

συνέδρια (5) 
10 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη 

υποτροφιών κλπ (6) 
0 μόρια 

Σύνολο Μορίων 47,5 

 

Σύντομη τεκμηρίωση, όπου απαιτείται, για την μοριοδότηση. 

Α.1 Η υποψήφια κατέχει την ιδιότητα του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (σχετ: ΑΠ 236/2-12-2020 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Α.2.Το πρόγραμμα γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει η υποψήφια οργανώνεται από το 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η 

πρόσκληση (σχετ: ΑΠ 236/2-12-2020 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Β.1.α) Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής που εκπονεί η υποψήφια είναι το εξής: Η επίδραση της 

συναισθηματικής νοημοσύνης και των χαρακτηριστικών προσωπικότητας στις αθλητικές επιδόσεις 

(σχετ: ΑΠ 236/2-12-2020 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ) και κρίνεται απόλυτα συναφές με το υπό 

αξιολόγηση επιστημονικό πεδίο.  

Β.1.β) παρουσιάζεται απόλυτα συναφές επιστημονικό και συγγραφικό έργο της υποψηφίας με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (σχετ. Βιογραφικό σημείωμά της) 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

1. Koronios K., Mavromati M., Kriemadis A, Gkatsis G., (2016), “Linking Emotional intelligence 

to leadership: evidence from the Greek public sector”, 9th Annual Euromed Academy of 

Business Conference: “Innovation, Entrepreneurship and Digital Ecosystems”, September 14-

16, Warsaw, Poland 

2. Κορωνιός Κων/νος. Κριεμάδης Θ., Γκάτση Γ., Μανουσαρίδου Γ, Μπεκιάρης Γ. (2017), «Η 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση: Η προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Μοντέλου 

Αριστείας (EFQM) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», 2ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο: “ 

Σύγχρονες Θεωρίες και Πρακτικές στην Εκπαίδευση”.  Γύθειο, Ελλάδα 
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3. Koronios K., Kriemadis A, Mavromati M., Gkatsis G., Leivaditi E., (2017), “Comparing 

Leadership Preferences among Generations in Sport Organizations: Evidence from Greece”, 

13th Hellenic Society for Systemic Studies (HSSS) National & International Conference 

“Systemic Organizational Excellence”, June 2-3, Sparti, Greece. 

4. Koronios K., Kriemadis A, Gkatsis G., Leivaditi E., Manousaridou G., Papadopoulos A.,  

(2017), “An Evaluation of Website Persuasiveness in Five Star Hotels in Greece”, 5th 

International Conference on Contemporary Marketing Issues, June 21-23, Thessaloniki, Greece 

5. Koronios K., Kriemadis A, Gkatsis G., Manousaridou G., Papaioannou A., (2017), “Exercising 

Participation: Exploring the Role of Constraints on Activity Involvement and Loyalty”, 25th 

Conference of European Association for Sport Management, “Challenges and Developments of 

Sport Organisations”, September 5-8, Bern and Magglingen, Switzerland  

6. Koronios K., Kriemadis A, Gkatsis G., Manousaridou G., (2017), “Determinants of sport 

commitment and purchase intention of runners: An empirical examination”, 10th Annual 

Euromed Academy of Business Conference: “Global and national business theories and 

practice: bridging the past with the future”, September 13-15, Rome, Italy 

7. Koronios K., Mavromati M.,Kriemadis A, Gkatsis G., Manousaridou G., Papadopoulos A., 

(2017), “An Exploration of Online Marketing in the Sport Industry: Analysis of the Information 

Content in Top European Basketball Clubs Websites”, 1 24th International Academy of 

Management and Business Conference, October 9-11, Dubai, UAE 

8. Koronios K., Mavromati M., Kriemadis A, Gkatsis G. (2018), “Optimizing Sport Services: An 

examination of motivators and constraints for sport consumption”, 47th Conference of European 

Marketing Academy, “People Make Marketing”, May 29-01 June, Glasgow, UK 

9. Koronios K., Mavromati M., Kriemadis A, Gkatsis G., Papadopoulos A.,  (2018), “The 

influence of service quality on sport consumption intentions: An empirical examination of the 

sport spectating sector”, 18th   Conference of European Academy of Management, “Research in 

Action – Accelerating knowledge creation in management”, June 19-22, Reykjavik, Iceland 

10. Koronios K., Dimitropoulos P., Kriemadis A, Gkatsis G., Papadopoulos A.,  (2018), 

“Enhancing Sport Marketing Experience for Spectators: Constraints & Motivators of Sport 

Attendance”, 6th International Conference on Contemporary Marketing Issues, June 27-29, 

Athens, Greece 

11. Koronios K., Kriemadis A, Gkatsis G., Papadopoulos A., (2018), “The impact of Ethical Values 

and Motivation on job satisfaction: Evedence from Greece”, 11th Annual Conference of the 

EuroMed Academy of Business: “Research Advancements in National and Global Business 

Theory and Practice”, September 12-14, Valletta , Malta 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 

2. Koronios K., Psiloutsikou M., Kriemadis A, Gkatsis G., (2016), “Factors driving Purchase 

Intention and Word-of-Mouth Communication for Sports Sponsors: A Comparative Analysis 

between “Star” clubs and “Underdogs”. International Journal of Management and Business, 

Volume 7, Issue 2, December 2016.  

http://www.iamb.net/IJMB/journal//Vol_7/ABS_Vol_7_2_Koronios.html 

2. Koronios K., Psiloutsikou M., Kriemadis A, Gkatsis G., Mavromati M., (2019), “Motivation 

and high performance sports events: An exploratory investigation of the motives underlying 

repeated participation”, International Journal of Sport Management and Marketing, Special 

Issue on Sports Entrepreneurship and Innovation Volume 19, Nos.1/2, 2019 (pages 35-55) 

Β.1.γ) Η υποψήφια δεν παρουσιάζει συναφές επικουρικό διδακτικό έργο με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο 

Β.2. Η υποψήφια δεν παρουσιάζει εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

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

Β.3. Η υποψήφια παρουσιάζει πλούσιο Επιστημονικό – Συγγραφικό έργο (σχετ. Βιογραφικό 

σημείωμά της και Β.1.γ του παρόντος) 

Β.4. Η υποψήφια δεν παρουσιάζει βραβεία ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κ.λπ. 

http://www.iamb.net/IJMB/journal/Vol_7/ABS_Vol_7_2_Koronios.html
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Σημειώσεις:  

(1): συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών και προγράμματα γ' κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 

4485/2017). 

(2): Εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού 

αντικειμένου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος είναι 

μεταπτυχιακός φοιτητής ή ήδη κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

(3): Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες ή 

συνέδρια κλπ 

(4): Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α 

συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

(5): Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο 

μοριοδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή 

πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον. 

(6): Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ' ελάχιστον μια διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση 

λαμβάνει πέντε (5) μόρια 

 

Η υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 430/12-4-2021 ΚΑΙ 6585/9-4-2021 είναι μοναδική για την 

πλήρωση της εν λόγω θέσης και πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και κατατάσσεται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων του ως 

εξής: 

Σειρά 

Κατάταξης 

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο 

Μορίων 

1 430/12-4-2021 ΚΑΙ 6585/9-4-2021 47,5 

 

7. Για το επιστημονικό πεδίο ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, οι υποψήφιοι αξιολογούνται με 

βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση ως εξής: 
 

ΔΕΝ Υποβλήθηκαν εκπρόθεσμες αιτήσεις.  

 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και αξιολογείται κατωτέρω η ακόλουθη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου: 

6.   429/12-4-2021 ΚΑΙ 6778/12-4-2021 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΡΗ     

 

Α. ΑΡ. 429/12-4-2021 ΚΑΙ 6778/12-4-2021 ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΡΗ  

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

Α. Κριτήρια αποκλεισμού υποψηφίων (NAI/OXI) 

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

φοιτητή/ριας ή υποψήφιου διδάκτορα, κατά την υποβολή της αίτησης 

υποψηφιότητας, αλλά και αναμένεται να την κατέχει καθ' όλη τη διάρκεια 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

ΝΑΙ 

Α.2. Το πρόγραμμα β' ή γ' κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο/η 

υποψήφιος/α οργανώνεται από το Τμήμα για τις ανάγκες του οποίου 

επισπεύδεται η πρόσκληση ή άλλο Τμήμα που εντάσσεται στην ίδια Σχολή. 

(1) 

ΝΑΙ 

Β. Μοριοδοτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Β.1. Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων στο πλαίσιο των 

οποίων θα παρασχεθεί επικουρικό διδακτικό έργο 
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Κατά την αξιολόγηση του κριτηρίου της συνάφειας συνεκτιμώνται τα εξής κριτήρια: 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 30 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου 

με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
7,5 μόρια 

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον 

υφίσταται) με το προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0 μόρια 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

προγράμματα σπουδών α' κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε 

συνέδρια (5) 
6 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη 

υποτροφιών κλπ (6) 
0 μόρια 

Σύνολο Μορίων 37,5 

 

Σύντομη τεκμηρίωση, όπου απαιτείται, για την μοριοδότηση. 

Α.1 Ο υποψήφιος κατέχει την ιδιότητα του Υποψηφίου Διδάκτορα του Τμήματος καθ’ όλη τη 

διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (σχετ: ΑΠ 412/5-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Α.2.Το πρόγραμμα γ΄ κύκλου σπουδών στο οποίο συμμετέχει ο υποψήφιος οργανώνεται από το 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, για τις ανάγκες του οποίου επισπεύδεται η 

πρόσκληση (σχετ: ΑΠ 412/5-4-2021 βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ). 

Β.1.α) Το θέμα της Διδακτορικής Διατριβής που εκπονεί ο υποψήφιος είναι το εξής: Οι μορφές 

πολιτικής επικοινωνίας στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευ αγωνίζεσθαι (σχετ: ΑΠ 412/5-4-2021 

βεβαίωση Γραμματείας ΤΟΔΑ) και κρίνεται απόλυτα συναφές με το υπό αξιολόγηση επιστημονικό 

πεδίο.  

Β.1.β) παρουσιάζεται απόλυτα συναφές επιστημονικό και συγγραφικό έργο του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (σχετ. Βιογραφικό σημείωμά του) 

Ο υποψήφιος παρουσιάζει το εξής επιστημονικό – συγγραφικό έργο:  

Σεπτέμβριος 2020: Effective Management of Public and Private Organizations Through Systemics 

and Technologies, 16thw National & International Conference of the Hellenic Society for 

Systemic Studies (HSSS) ΕΙΣΗΓΗΣΗ: The use of social networks by the state bodies involved 

during the corona virus pandemic (Covid – 19) 

Δεκέμβριος 2019: Το πολιτικό Φαινόμενο σε Μετάβαση: Προκλήσεις για τη Δημοκρατία, το 

Κράτος και την Κοινωνία, 4ο Τακτικό Συνέδριο Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων, Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Η πολιτική επικοινωνία των Ελλήνων 

Ευρωβουλευτών μέσω των social media 

Η Πολιτική Επικοινωνία των Ελλήνων Ευρωβουλευτών μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Τίτλος Τόμου: Το Πολιτικό Φαινόμενο σε μετάβαση. Προκλήσεις για τη Δημοκρατία, το Κράτος 

και την Κοινωνία – Επιλεγμένες Εισηγήσεις, Εκδότης: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών 

Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ISBN: 978-618-82200-6-5 Τόπος και έτος έκδοσης: 

Κόρινθος, 2020 

Β.1.γ) Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει συναφές επικουρικό διδακτικό έργο με το προκηρυσσόμενο 

αντικείμενο  

 

Β.2. Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε 

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

Β.3. Ο υποψήφιος παρουσιάζει Επιστημονικό – Συγγραφικό έργο (σχετ. Βιογραφικό σημείωμά 

του και Β.1.β του παρόντος) 

Β.4. Ο υποψήφιος δεν παρουσιάζει βραβεία ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κ.λπ. 
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Σημειώσεις:  

(1): συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών 

σπουδών και προγράμματα γ' κύκλου σπουδών με συνεπίβλεψη του άρθρου 43 του ν. 

4485/2017). 

(2): Εφόσον ο υποψήφιος είναι υποψήφιος διδάκτορας ή του τίτλου και του γνωστικού 

αντικειμένου του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, εφόσον ο υποψήφιος είναι 

μεταπτυχιακός φοιτητής ή ήδη κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 

(3): Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες ή 

συνέδρια κλπ 

(4): Ένα (1) μόριο για κάθε ένα (1) μάθημα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο στο οποίο ο/η υποψήφιος/α 

συμμετείχε ως επικουρικό διδακτικό προσωπικό 

(5): Κάθε δημοσίευση ή ανακοίνωση σε συνέδριο λαμβάνει δύο (2) μόρια με ανώτατο όριο 

μοριοδότησης τις πέντε (5) δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τυχόν κατοχή 

πλεονάζοντος αριθμού δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων δεν μοριοδοτείται επιπλέον. 

(6): Κάθε υποψήφιος που κατέχει κατ' ελάχιστον μια διάκριση για την ακαδημαϊκή του επίδοση 

λαμβάνει πέντε (5) μόρια 

 

Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. αίτησης 429/12-4-2021 ΚΑΙ 6778/12-4-2021 είναι μοναδικός για 

την πλήρωση της εν λόγω θέσης και πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και κατατάσσεται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων του ως 

εξής: 

Σειρά 

Κατάταξης 

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο 

Μορίων 

1 429/12-4-2021 ΚΑΙ 6778/12-4-2021 37,5 

 

Σπάρτη 13/4/2021 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

 

1. Καθηγητής Ιωάννης Δουβής, Πρόεδρος Επιτροπής 

 

2. Αναπλ. Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Γραμματέας Επιτροπής 

 

3. Αναπλ. Καθηγητής Αθανάσιος Στρίγκας (σε αναπλήρωση του κου Μ. – Δ. Παπαλουκά) 

 
 

ΑΔΑ: Ψ4ΩΝ469Β7Δ-ΞΨΙ
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