
  

 

 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 Απόφαση 22/20.04.2021 
        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 

ΑΔΑ: 6ΠΔ4469Β7Δ-ΒΙ3



  

 

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 09:35 π.μ. 

 

Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:  

Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Θέμα 22: Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, περί 

έγκρισης Πρακτικού Αξιολόγησης της υπ’ αριθμ. 5844/01.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
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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). (Εισηγήτρια: Αναπλ. Καθηγήτρια Σπυροπούλου Αγγελική) 

 

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

εκπρόσωπο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Σπυροπούλου Αγγελική, η 

οποία ενημερώνει τα παρόντα μέλη για το από 16/04/2021 έγγραφο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (αρ. 

εισ. πρωτ. ΕΛΚΕ 7210/16.04.2021). 

 

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 Θεατρικών Σπουδών, 

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 Επιλαχόντες 
Μόρι

α 
Χρονικό 
Διάστημα 

 Αμοιβή για 
Ενισχυτική 
Διδασκαλία  

1 

Σκηνοθετικές 
εφαρμογές: 
Βασικές 
έννοιες 
συνεργασία 
με τον 
ηθοποιό  

Σκηνοθεσία ΙΙ 6550/09.04.2021 33,00 

6574/09.04.
2021 

31,00 Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
24.09.2021 

             
2.600,00 €  

6798/12.04.
2021 

28,00 

6783/12.04.
2021 

27,00 

2 
Θεατρική 
Πρακτική: 
Σκηνοθεσία 

Στοιχεία 
Σκηνοθεσίας: 
Θεωρία και 
Πράξη 

6574/09.04.2021 46,00 

6550/09.04.
2021 

33,00 
Από την 

υπογραφή 
της 

σύμβασης 
μέχρι 

24.09.2021 

             
2.600,00 €  

Θεατρική 
Παραγωγή 

6798/12.04.
2021 

28,00 

6783/12.04.
2021 

27,00 
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3 
Αρχαίο Δράμα 
(τραγωδία και 
κωμωδία) 

Αρχαίο Δράμα ΙΙΙ: 
Αρχαία και Νέα 
Κωμωδία 

6547/09.04.2021 38,50 - - 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
24.09.2021 

             
2.600,00 €  Αρχαίο Δράμα Ι: 

Αισχύλος, 
Σοφοκλής 

4 

Νεώτερη και 
σύγχρονη 
παγκόσμια 
λογοτεχνία 

Ρεύματα 
Ευρωπαϊκής 
Λογοτεχνίας 
18ος-20ος Αιώνας 

6734/12.04.2021 30,00 
6550/09.04.

2021 
5,00 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
24.09.2021 

             
1.300,00 €  

5 

Θέατρο του 
20ου αιώνα: 
ιστορία, 
δραματολογία 
και 
σκηνογραφία 

Ιστορία και 
Δραματολογία 
του Παγκόσμιου 
Θεάτρου IV 

6625/09.04.2021 35,00 
6783/12.04.

2021 
31,00 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
24.09.2021 

             
2.600,00 €  Εισαγωγή στη 

Σκηνογραφία: 
Θεωρία και 
Πράξη 

6 

Θεατρολογία: 
Σύγχρονες 
σκηνικές 
προσεγγίσεις 

Μορφές της 
Σύγχρονης Σκηνής 

6594/09.04.2021 48,50 
6718/12.04.

2021 
29,00 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
24.09.2021 

             
2.600,00 €  

Η Αρχαία 
Τραγωδία στη 
Νεώτερη και 
Σύγχρονη Σκηνή 

7 Χορός 

Χορός ΙΙ: Σύνθεση 
- Αυτοσχεδιασμός  
(κοινό μάθημα με 
το ΤΠΨΤ της 
Σχολής Καλών 
τεχνών) 

6696/12.04.2021 45,00 

6590/09.04.
2021 

18,00 
Από την 

υπογραφή 
της 

σύμβασης 
μέχρι 

24.09.2021 

             
2.600,00 €  

Μέθοδοι 
Εκπαίδευσης του 
Σώματος 

6801/12.04.
2021 

15,00 

8 
Θεατρικός 
Φωτισμός 

Εισαγωγή στο 
Θεατρικό 
Φωτισμό: 
Πρακτικές 
Εφαρμογές 

6524/08.04.2021 37,50 - - 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
24.09.2021 

             
2.600,00 €  

9 
 Θεατρική 
Πρακτική: 
Υποκριτική  

Υποκριτική ΙΙ 6798/12.04.2021 32,00 

6801/12.04.
2021 

30,00 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
24.09.2021 

             
2.600,00 €  

6550/09.04.
2021 

29,00 

6574/09.04.
2021 

29,00 

6783/12.04.
2021 

28,00 

10 
Υποκριτική και 
Κοινωνικές 
Εφαρμογές 

Υποκριτική και 
Κοινωνία Ι: Το 
Θέατρο του 
Καταπιεσμένου 

6801/12.04.2021 38,00 

6783/12.04.
2021 

35,00 Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 

             
2.600,00 €  

6685/12.04.
2021 

34,00 

6798/12.04. 34,00 
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2021 24.09.2021 

Υποκριτική και 
Κοινωνία ΙΙ: Το 
Εθνόδραμα και το 
Θέατρο 
Ντοκουμέντο 

6550/09.04.
2021 

34,00 

6574/09.04.
2021 

30,00 

11 
Μεταπολεμική 
παγκόσμια 
δραματουργία 

Νεώτερη και 
Σύγχρονη 
Δραματολογία 

6783/12.04.2021 31,00 - - 

Από την 
υπογραφή 

της 
σύμβασης 

μέχρι 
24.09.2021 

             
1.300,00 €  

 

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. Κατά της εν λόγω Απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, με την οποία κυρώνεται ο 

προσωρινός πίνακας, οποιοσδήποτε υποψήφιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλει ένσταση 

εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών (από την επομένη της ημέρας 

ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ) και έως 

τις 14:00. Η υποβολή της ένστασης πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στις ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ (aitisi-elke@go.uop.gr) και της Γραμματείας του Τμήματος, όπου 

υπεβλήθησαν και οι αιτήσεις υποψηφιότητας. Οι προβαλλόμενοι λόγοι επί της ενστάσεως θα πρέπει 

να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένοι και να στηρίζονται στους όρους της πρόσκλησης και την 

αξιολόγηση των υποψηφίων. 

5. Αρμόδιο όργανο για την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 6 είναι η Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 3 

του άρθρου 64 του ν. 4485/2017, η οποία αποφαίνεται επί του περιεχομένου των ενστάσεων εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Σε περίπτωση 

άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά. 

6. Ο προσωρινός πίνακας καθίσταται αυτοδικαίως οριστικός, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης 

της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της 

προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή της προθεσμίας εξέτασης των ενστάσεων από την Επιτροπή 

Ενστάσεων, σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων οι τελικοί πίνακες 

των οριστικών αποτελεσμάτων επικυρώνονται από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης και 

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

7. 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 

mailto:aitisi-elke@go.uop.gr
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ισοδυναμεί με κοινοποίηση αυτής προς όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στην παρούσα 

πρόσκληση. 

8. Ο/Η ωφελούμενος/η με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου. Σε 

περίπτωση κωλύματος αυτού/ής ή επιτυχίας σε περισσότερα από ένα γνωστικά αντικείμενα, δίνεται 

η δυνατότητα ανάθεσης του έργου στους επόμενους επιλαχόντες υποψηφίους, ως την εξάντληση της 

σειράς κατάταξης. 

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

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

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

                Τρίπολη, 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 

 

 

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                           Ναύπλιο   15.04.2021 

ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ    

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                                                         

Βασιλέως Κωνσταντίνου 21 & Τερζάκη              

Τ.Κ.21 100  Ναύπλιο 

Τηλ.2752096129, FAX 2752096128 

email: ts-secretary@uop.gr 

Πληροφορίες: Αγγελική Αποστολοπούλου 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ  ΤΡΙΤΗΣ  (33η /15.04.2021) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

Η  Τριακοστή  Τρίτη  (33η) συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών 

Τεχνών, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Απριλίου 2021, στην αίθουσα της Πινακοθήκης στο Ναύπλιο, υπό 

την προεδρία της Προέδρου Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας  Αγγελικής 

Σπυροπούλου (ΦΕΚ Διορισμού: αρ. 734/13.09.2019, τ΄. Υ.Ο.Δ.Δ.). 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα  μέλη της  Συνέλευσης του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών 

Τεχνών, ως εξής: 

 

Α. ΜΕΛΗ ΔΕΠ 

1. Σπυροπούλου Αγγελική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πρόεδρος 

2. Καρδαράς Χρήστος, Καθηγητής ΤΘΣ Κοσμήτορας ΣΚΤ 

3.  Μπλέσιος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΘΣ 

4. Τσιάρας Αστέριος,  Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΘΣ 

5.  Λεοντάρης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΘΣ 

6. Βελιώτη Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΘΣ 

7. Μερτύρη Αντωνία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΘΣ  

8. Τζαρτζάνη Ιωάννα, Επίκουρος Καθηγήτρια ΤΘΣ 

9. Μικεδάκη Μαρία, Επίκουρος Καθηγήτρια ΤΘΣ 

10. Παπαλεξίου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΘΣ 

11. Πυροβολάκης Ευτύχιος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΘΣ 

12. Παπαδοπούλου Ιωάννα, Επίκουρος  Καθηγήτρια ΤΘΣ 

 

 

Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ 

13. Βασιλάκου Αντωνία 

Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ 

Δεν έχει εκλεγεί ακόμα εκπρόσωπος  

http://www.uop.gr/
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Δ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ  

Δεν έχουν εκλεγεί  ακόμα εκπρόσωποι  

 

Επισημαίνεται ότι: α)οι «προπτυχιακοί φοιτητές δεν ψηφίζουν για θέματα που αφορούν στις σπουδές 

δευτέρου και τρίτου κύκλου σπουδών» (άρθρο 21, παρ. 1δ του ν.4485/2017) και β) «για συγκρότηση 

εκλεκτορικών σωμάτων μελών Δ.Ε.Π.[…] δεν μετέχουν τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και φοιτητές» 

(άρθρο 84, παρ.19, ν.4485/17). 

Ε. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Δεν έχουν εκλεγεί  νέα μέλη  

ΣΤ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Δεν έχουν εκλεγεί  νέα μέλη  

 

Απουσίαζαν τα εξής μέλη: 1. η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Κοτζαμάνη Μαρίνα,  η οποία ενημέρωσε την 

Πρόεδρο ότι την ίδια ώρα συμμετέχει ως Πρόεδρος σε εκλεκτορικό του ΤΠΨΤ. 2. Η Επίκουρη Καθηγήτρια κα 

Καλούδη Κωστούλα, η οποία απουσίαζε λόγω προγραμματισμένου ιατρικού ραντεβού και 3. η κα 

Γεωργοπούλου Βαρβάρα, η οποία βρίσκεται σε νόμιμη εκπαιδευτική άδεια από 1.03.2021 έως 30.09.2021.  

 

Πρακτικά τήρησε η Προϊσταμένη της Γραμματείας, Αγγελική Αποστολοπούλου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

7/29/05/2019 απόφαση της 28ης Συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου. 

Η Συνεδρίαση ξεκίνησε στις 12.30, αφού η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη της απαιτούμενης κατά το νόμο 

απαρτίας, δεκατριών (13) παρόντων μελών, επί συνόλου δεκαέξι (16), συμπεριλαμβανομένων  των  μελών 

που είχαν εκπαιδευτική  άδεια. 

 

Κατόπιν, η Πρόεδρος επεσήμανε ότι τα πρακτικά των συνεδριάσεων δεν μαγνητοφωνούνται και ότι η 

γραμματέας τηρεί χειρόγραφα πρακτικά τα οποία εν συνεχεία στέλνει στα μέλη για τυχόν παρατηρήσεις επί 

των τοποθετήσεών τους.  

Ακολούθως αναφέρει ότι η συνεδρίαση περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα: 

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

Β. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

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

 Θέμα 1ο:  έγκριση πίνακα κατάταξης και απορριπτέων υποψήφιων ανά προκηρυσσόμενο γνωστικό́ 
αντικείμενο στο πλαίσιο της πράξης:  «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων 
διαλέξεων», 
[Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφιοτήτων] 

 Πρόεδρος: Η Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι σύμφωνα με το υπ. αρ.  966/13.04.2021 πρακτικό της 

Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφιοτήτων  στο πλαίσιο της πράξης:  «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων των ΑΕΙ 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.)  για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους  2020-2021, κατατέθηκαν και 

ακολούθως ελέγχτηκαν  σαράντα δύο (42) αιτήσεις  υποψηφίων, οι οποίοι είχαν υποβάλει υποψηφιότητα σε 

11 επιστημονικά πεδία  αναλυτικά ως εξής:  

 Επτά (7) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ,   

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΗΘΟΠΟΙΟ 
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 Επτά (7) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 

 Ένας (1) αφορά στο Γνωστικό Αντικείμενο ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ (ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΚΑΙ ΚΩΜΩΔΙΑ) 

 Δύο (2) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 Δύο (2) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ  

 Δύο (2) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΚΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 Τρεις (3) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΧΟΡΟΣ 

 Ένας (1) αφορά στο Γνωστικό Αντικείμενο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 Οκτώ (8) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ 

 Επτά (7) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 Δύο (2) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ 

η επιτροπή η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 20/30.03.2021απόφαση της 137ης συνεδρίασης της 

Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Παν. Πελ/σου, αποτελούμενη από τους: 

1. Λεοντάρη Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πρόεδρο Επιτροπής.  

2. Παπαδοπούλου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Γραμματέα Επιτροπής. 

3. Παπαλεξίου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος Επιτροπής.  

συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, και κατέθεσε το πρακτικό αξιολόγησης  

Αναλυτικά η εισήγηση σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 

  

Πρόεδρος: Στη συνέχεια, κατόπιν αυτών, η Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης 

όπως καταρτίστηκε από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης (κ. Λεοντάρη, κα Παπαδοπούλου, κα 

Παπαλεξίου) υποψηφιοτήτων διδασκαλίας στο πλαίσιο της πράξης:  «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

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

επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων  (ΚΑ 80573)  , για το  εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020, και το 

σώμα 

Ομόφωνα αποφασίζει 

 

Εγκρίνει το πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής αξιολόγησης όπως καταρτίστηκε από την αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης (κ. Λεοντάρη, κα Παπαδοπούλου, κα Παπαλεξίου) υποψηφιοτήτων διδασκαλίας στο πλαίσιο της 

πράξης:  «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με 

την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων  (ΚΑ 80573)  , για το  εαρινό 

εξάμηνο του ακαδ. έτους 2020-2021  , για το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, σύμφωνα με το συνημμένο 

πρακτικό της επιτροπής. 

 

Η παρούσα απόφαση με συνημμένο το πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής, παραπέμπεται στον ΕΛΚΕ του 

ΠΑΠΕΛ και στον επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου κ.  Σωτήρη Χριστοδούλου. 

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

Στο σημείο αυτό, και μετά  την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έληξε η συνεδρίαση περί 

ώρα  12.30 μ.μ. 

 

Η Προϊσταμένη  Γραμματέας 

 

 

Αγγελική Αποστολοπούλου                     

              Η Πρόεδρος του Τμήματος   

 

Αγγελική Σπυροπούλου 

Αναπλ. Καθηγήτρια 
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Ναύπλιο, 13.04.2021 

Αριθ. Πρωτ. 966 

 

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 

 

Σήμερα, Τρίτη 13/04/2021 και ώρα 18:00, συνεδρίασε η επιτροπή 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: 

4. Λεοντάρη Ιωάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή, Πρόεδρο Επιτροπής.  

5. Παπαδοπούλου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Γραμματέα Επιτροπής. 

6. Παπαλεξίου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος Επιτροπής.  

 

προκειμένου να αξιολογήσει τους φακέλους υποψηφίων (αιτήσεις και δικαιολογητικά) για την κάλυψη 

έντεκα (11) θέσεων (σε αντίστοιχα επιστημονικά πεδία / γνωστικά αντικείμενα) για την απόδοση 

υποτροφιών, Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στα Γνωστικά Αντικείμενα:  Σκηνοθετικές εφαρμογές: βασικές 

έννοιες, συνεργασία με τον ηθοποιό, Θεατρική Πρακτική: Σκηνοθεσία, Αρχαίο Δράμα (Τραγωδία και 

Κωμωδία), Νεώτερη και Σύγχρονη παγκόσμια λογοτεχνία, Θέατρο του 20ου αιώνα: Ιστορία, Δραματολογία 

και Σκηνογραφία, Θεατρολογία: σύγχρονες σκηνικές προσεγγίσεις, Χορός, Θεατρικός Φωτισμός, Θεατρική 

Πρακτική: Υποκριτική, Υποκριτική και Κοινωνικές Εφαρμογές, Μεταπολεμική παγκόσμια δραματουργία, 

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 σαράντα δύο (42) φακέλους υποψηφιοτήτων εκ των οποίων: 

 Επτά (7) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΗΘΟΠΟΙΟ 

 Επτά (7) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 

 Ένας (1) αφορά στο Γνωστικό Αντικείμενο ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ (ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΚΑΙ ΚΩΜΩΔΙΑ) 

 Δύο (2) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

 Δύο (2) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ  

 Δύο (2) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΚΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 Τρεις (3) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΧΟΡΟΣ 

 Ένας (1) αφορά στο Γνωστικό Αντικείμενο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 Οκτώ (8) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ 

 Επτά (7) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

 Δύο (2) αφορούν στο Γνωστικό Αντικείμενο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ 

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 
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ΨΥΤΝ469Β7Δ-Β1Ε), καταλήγει στις ακόλουθες προτάσεις προς την Γενική Συνέλευση του Τμήματος 

Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

1. Για το επιστημονικό πεδίο ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ 

ΗΘΟΠΟΙΟ οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στη 

σχετική πρόσκληση ως εξής: 

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και αξιολογούνται κατωτέρω οι ακόλουθες αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου: 
 
1. Αρ. Πρ.: .6550/9-4-2021. 

2. Αρ. Πρ.: .6574/9-4-2021. 

3. Αρ. Πρ.: .6600/9-4-2021. 

4. Αρ. Πρ.: .6697/12-4-2021. 

5. Αρ. Πρ.: .6790/12-4-2021. 

6. Αρ. Πρ.: .6783/12-4-2021. 

7. Αρ. Πρ.: .6798/12-4-2021. 

 

Α. 6550/9-4-2021. 

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 (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) 25 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
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) 3 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6) 0 μόρια 
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 Η υποψήφια με αρ.πρωτ. 6550/9-4-2021 υπερτερεί των συνυποψηφίων της ως προς: την συνάφεια 

του γνωστικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο 

παρακολουθεί, («Θέατρο και Κοινωνία: θεωρία, σκηνική πράξη και διδακτική») και στο οποίο 

περιέχονται μαθήματα που αφορούν στην διδακτική της Σκηνοθεσίας και στη συνεργασία 

σκηνοθέτη και ηθοποιού (ενδεικτικοί τίτλοι μαθημάτων: «Μέθοδοι τεχνικής προετοιμασίας του 

ηθοποιού», «Χορός και παιδαγωγική», «Υποκριτική και κοινωνικές εφαρμογές»). Παράλληλα, η 

υποψήφια διαθέτει επαγγελματική εμπειρία ως θεατρική σκηνοθέτις σε συνεργασία με κρατικούς 

θεατρικούς οργανισμούς ενώ παράλληλα είναι και απόφοιτη δραματικής σχολής, συνδυάζοντας 

έτσι το ρόλο του σκηνοθέτη με την πρακτική γνώση της υποκριτικής τέχνης.  

 

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 

 

Β. 6574/9-4-2021. 

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. (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) 17 μόρια 
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β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
2 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) 
0μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια (5) 10 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6)  2 μόρια 

Σύνολο Μορίων 31 

 

Γ. 6783/12-4-2021. 

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) 25 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
2 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 27 

 

Σημειώσεις:  

(1): συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και 

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

 

Δ. 6798/12-4-2021. 

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) 25 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
3 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) 
0μόρια 

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 28 

 

Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. αίτησης 6600/9-4-2021 αποκλείεται από τη δυνατότητα να λάβει υποτροφία 

επειδή αν και είναι εγγεγραμμένος στον Β’ κύκλο σπουδών, έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης. 
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Η υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 6697/12-4-2021 αποκλείεται από τη δυνατότητα να λάβει υποτροφία 
επειδή αν και είναι εγγεγραμμένη στον Β’ κύκλο σπουδών, έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης. 

Η υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 6790/12-4-2021 αποκλείεται από τη δυνατότητα να λάβει υποτροφία 
επειδή αν και είναι εγγεγραμμένη στον Β’ κύκλο σπουδών, έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης. 

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι πληρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων τους ως εξής: 

Όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατατάσσονται με 

φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων τους ως εξής: 

Σειρά Κατάταξης Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο Μορίων 

1                                            6550/9-4-2021. 33 

2                                            6574/9-4-2021. 31 

3  6798/12-4-2021.               28 

4 6783/12-4-2021 27 

 

 

2. Για το επιστημονικό πεδίο ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ οι υποψήφιοι αξιολογούνται με 

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

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και αξιολογούνται κατωτέρω οι ακόλουθες αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου: 
 

1. Αρ. Πρ.: .6550/9-4-2021. 

2. Αρ. Πρ.: .6574/9-4-2021. 

3.  Αρ. Πρ.: .6600/9-4-2021. 

4.  Αρ. Πρ.: .6697/12-4-2021. 

5. Αρ. Πρ.: .6790/12-4-2021. 

6. Αρ. Πρ.: .6783/12-4-2021. 

7. Αρ. Πρ.: .6798/12-4-2021. 

 

Α. .6550/9-4-2021. 

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 (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: 

ΑΔΑ: 6ΠΔ4469Β7Δ-ΒΙ3



       
 

  

 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 25 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
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) 3 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6) 0 μόρια 

Σύνολο Μορίων 33 

 

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 

 

Β. 6574/9-4-2021. 

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. (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) 27 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
7 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) 
0μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια (5) 10 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6)  2 μόρια 

Σύνολο Μορίων 46 

 

 Η υποψήφια με αρ.πρωτ. 6574/9-4-2021. υπερτερεί καταφανώς των συνυποψηφίων της ως προς: 

την συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διατριβής, η οποία μελετά αισθητικά ζητήματα 

σκηνοθεσίας με αφορμή την θεατρική περφόρμανς ενώ και η πτυχιακή της εργασία μελετά 

σκηνοθετικούς κώδικες του θεάτρου με αφορμή την συγκριτική ανάλυση 4 παραστάσεων. 

Υπερέχει επίσης και ως προς το επιστημονικό και επαγγελματικό της έργο, καθώς διαθέτει 

επαγγελματική εμπειρία ως θεατροπαιδαγωγός και ως βοηθός σκηνοθέτη στο ΚΘΒΕ στο πλαίσιο 

προπτυχιακής πρακτικής άσκησης. Τέλος, οι εισηγήσεις της σε συνέδρια, αναφέρονται στον ρόλο 

του σκηνοθέτη και τη σχέση θεάτρου και κριτικής. (Βλ. ενδεικτικά: συμμετοχή στο International 

Theatre Conference “This and that and that: The multiple roles of the Theatre Artist – the double 

meaning of Performative Criticism”, οργάνωση: Sibiu International Theatre Festival, IATC, 

Critical Stages, ITI UNESCO, με ανακοίνωση: Artistic Creation as a critique, 27-28/01/2021, και: 

εισήγηση στην ημερίδα “Η κριτική, το θέατρο και η νέα αγορά: η ανατομία μιας αβέβαιης 

σχέσης”, Φεστιβάλ Αθηνών&Επιδαύρου, 2019 ) 

Γ. 6783/12-4-2021. 

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: 

ΑΔΑ: 6ΠΔ4469Β7Δ-ΒΙ3



       
 

  

 

α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 25 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
2 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 27 

 

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 

 

Δ. 6798/12-4-2021. 

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) 25 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
3 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) 
0μόρια 

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 28 

 

Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. αίτησης 6600/9-4-2021 αποκλείεται από τη δυνατότητα να λάβει υποτροφία 

επειδή αν και είναι εγγεγραμμένος στον Β’ κύκλο σπουδών, έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης. 

Η υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 6697/12-4-2021 αποκλείεται από τη δυνατότητα να λάβει υποτροφία 
επειδή αν και είναι εγγεγραμμένη στον Β’ κύκλο σπουδών, έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης. 

Η υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 6790/12-4-2021 αποκλείεται από τη δυνατότητα να λάβει υποτροφία 
επειδή αν και είναι εγγεγραμμένη στον Β’ κύκλο σπουδών, έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης. 

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι πληρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων τους ως εξής: 

Όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατατάσσονται με 

φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων τους ως εξής: 

Σειρά Κατάταξης Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο Μορίων 

1                                           6574/9-4-2021.  46 

2                                            6550/9-4-2021. 33 

3  6798/12-4-2021.               28 

4 6783/12-4-2021 27 

 

 

 

3. Για το επιστημονικό πεδίο ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ: ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση 

τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση ως εξής: 

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και αξιολογούνται κατωτέρω οι ακόλουθες αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου: 
 

1. Αρ. Πρ.: 6801/12-4-2021. 

2. Αρ. Πρ.: .6550/9-4-2021. 

3. Αρ. Πρ.: .6574/9-4-2021. 
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4. Αρ. Πρ.: .6600/9-4-2021. 

5. Αρ. Πρ.: .6697/12-4-2021. 

6. Αρ. Πρ.: .6790/12-4-2021. 

7. Αρ. Πρ.: .6783/12-4-2021. 

8. Αρ. Πρ.: .6798/12-4-2021. 

Α. 6801/12-4-2021. 

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 (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) 25 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) 5 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6) 0 μόρια 

Σύνολο Μορίων 30 

 

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 
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(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 

 

Β. 6550/9-4-2021. 

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 (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) 25 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
1 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) 3 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6) 0 μόρια 

Σύνολο Μορίων 29 

 

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 
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(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 

 

Γ. 6574/9-4-2021. 

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. (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) 15 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
2 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) 
0μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια (5) 10 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6)  2 μόρια 

Σύνολο Μορίων 29 

 

Δ. 6783/12-4-2021. 

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 
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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) 25 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
3 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 28 

 

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 

 

Ε. 6798/12-4-2021. 

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) 25 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
7 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) 
0μόρια 

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 32 

 

 Ο υποψήφιος με αρ.πρωτ. 6798/12-4-2021 υπερτερεί των συνυποψηφίων του ως προς: την 

συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο 

παρακολουθεί, («Θέατρο και Κοινωνία: θεωρία, σκηνική πράξη και διδακτική») και στο οποίο 

περιέχονται μαθήματα που αφορούν στην Υποκριτική τέχνη και τις τεχνικές μεθόδους 

διδασκαλίας της (ενδεικτικοί τίτλοι μαθημάτων: «Μέθοδοι τεχνικής προετοιμασίας του ηθοποιού», 

«Χορός και παιδαγωγική») Παράλληλα, ο υποψήφιος είναι επαγγελματίας ηθοποιός, απόφοιτος 

της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και υπερτερεί καταφανώς των συνυποψηφίων του 

στο πεδίο του καλλιτεχνικού και συναφούς διδακτικού έργου: διαθέτει επαγγελματική εμπειρία ως 

ηθοποιός σε συνεργασία με κρατικούς θεατρικούς οργανισμούς υψηλού κύρους (Εθνικό Θέατρο, 

Θέατρο του Νέου Κόσμου, ΔΗΠΕΘΕ Βόλου, ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης κα.), συμμετοχές στον 

κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ παράλληλα διαθέτει και συναφή διδακτική εμπειρία 

(διδασκαλία υποκριτικής στα εργαστήρια του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης).   

 

Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. αίτησης 6600/9-4-2021 αποκλείεται από τη δυνατότητα να λάβει υποτροφία 

επειδή αν και είναι εγγεγραμμένος στον Β’ κύκλο σπουδών, έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης. 

Η υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 6697/12-4-2021 αποκλείεται από τη δυνατότητα να λάβει υποτροφία 
επειδή αν και είναι εγγεγραμμένη στον Β’ κύκλο σπουδών, έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης. 

Η υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 6790/12-4-2021 αποκλείεται από τη δυνατότητα να λάβει υποτροφία 
επειδή αν και είναι εγγεγραμμένη στον Β’ κύκλο σπουδών, έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης. 

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι πληρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων τους ως εξής: 
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Όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατατάσσονται με 

φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων τους ως εξής: 

Σειρά Κατάταξης Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο Μορίων 

1                                            6798/12-4-2021. 32 

2                                    6801/12-4-2021. 30 

3                                            6550/9-4-2021.               29 

4                                             6574/9-4-2021 29 

5 6783/12-4-2021 28 

 

4. Για το επιστημονικό πεδίο ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ οι υποψήφιοι αξιολογούνται 

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

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και αξιολογούνται κατωτέρω οι ακόλουθες αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου: 

1. Αρ. Πρ.: 6801/12-4-2021. 

2. Αρ. Πρ.: .6550/9-4-2021. 

3. Αρ. Πρ.: .6574/9-4-2021. 

4. Αρ. Πρ.: .6685/12-4-2021. 

5. Αρ. Πρ.: .6697/12-4-2021. 

6. Αρ. Πρ.: .6790/12-4-2021. 

7. Αρ. Πρ.: .6783/12-4-2021. 

8. Αρ. Πρ.: .6798/12-4-2021. 

 

Α. 6801/12-4-2021. 

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 (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) 
3 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) 5 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6) 0 μόρια 

Σύνολο Μορίων 38 

 

Ο υποψήφιος με αρ.πρωτ. 6801/12-4-2021 υπερτερεί των συνυποψηφίων του ως προς: την συνάφεια 

του γνωστικού αντικειμένου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο παρακολουθεί, 

(«Θέατρο και Κοινωνία: θεωρία, σκηνική πράξη και διδακτική») το οποίο εστιάζει στη σύνδεση της 

θεατρικής πράξης με τις κοινωνικές εφαρμογές, ενώ σε αυτό περιέχεται το μάθημα «Υποκριτική και 

κοινωνικές εφαρμογές» το οποίο ταυτίζεται με τον τίτλο του προκηρυχθέντος γνωστικού 

αντικειμένου. Παράλληλα, ο υποψήφιος είναι επαγγελματίας ηθοποιός, απόφοιτος της Δραματικής 

Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν και υπερτερεί καταφανώς των συνυποψηφίων του στο 

πεδίο του καλλιτεχνικού έργου το οποίο συνίσταται σε συνεργασίες με θεατρικούς οργανισμούς 

υψηλού κύρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Εθνικό Θεατρο, Φεστιβάλ Αβινιόν, Στέγη Γραμμάτων 

και Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση κα.) και συμμετοχή σε παραστάσεις και καλλιτεχνικά εργαστήρια με 

έντονο το στοιχείο των κοινωνικών εφαρμογών  (Βλ. ενδεικτικά: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013, 

International Residency “Walls – Separate Worlds” (10-ήμερο), Cultural Program of EU, Art 

Workshop “The Whole Body”, Astragali Theatre Company, σκην. Fabio Tolledi , 2019, «Have a gas» 

(στα Αγγλικά), site-specific performance, σκην. Χρίστος Χριστόπουλος, ΑΜΚΕ Ανεμόμυλοι / 

Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου – Τεχνόπολη, 2016-17, «Η Νοσταλγία ενός Ρεμπέτη», μουσικο-

θεατρική παράσταση, σκην. Jean-Jacques Tesson, Πολυχώρος Πολιτισμού «διέλευσις», κα.)  

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 

 

Β.  6550/9-4-2021. 

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 
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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 (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) 
1 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) 3 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6) 0 μόρια 

Σύνολο Μορίων 34 

 

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 

 

Γ. 6574/9-4-2021. 

ΑΔΑ: 6ΠΔ4469Β7Δ-ΒΙ3



       
 

  

 

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. (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) 15 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
3 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) 
0μόρια 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια (5) 10 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6)  2 μόρια 

Σύνολο Μορίων 30 

 

 

Δ. 6685/12-4-2021. 

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) 20 μόρια 
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β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
4 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 34 

 

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 

 

Ε. 6783/12-4-2021. 

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: 
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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) 
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) 0  μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6) 0 μόρια 

Σύνολο Μορίων 35 

 

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 

 

ΣΤ. 6798/12-4-2021. 

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) 
4 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) 
0μόρια 

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 34 

 

Η υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 6697/12-4-2021 αποκλείεται από τη δυνατότητα να λάβει υποτροφία 
επειδή αν και είναι εγγεγραμμένη στον Β’ κύκλο σπουδών, έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης. 

Η υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 6790/12-4-2021 αποκλείεται από τη δυνατότητα να λάβει υποτροφία 
επειδή αν και είναι εγγεγραμμένη στον Β’ κύκλο σπουδών, έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης. 

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι πληρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων τους ως εξής: 

Όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατατάσσονται με 

φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων τους ως εξής: 

Σειρά Κατάταξης Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο Μορίων 

1                                      6801/12-4-2021. 38 

2                                6783/12-4-2021 35 

3                                       6685/12-4-2021               34 

4                                       6798/12-4-2021.  34 

5                                6550/9-4-2021. 34 

6    6574/9-4-2021 30 

 

5. Για το επιστημονικό πεδίο ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΚΗΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, οι υποψήφιοι/ες 

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

Δεν υπεβλήθησαν εκπρόθεσμες αιτήσεις.  
 

Υπεβλήθησαν εμπροθέσμως και αξιολογούνται κατωτέρω οι ακόλουθες αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου: 
1.   6718/12-4-2021  

2.   6594/9-4-2021 

 
Α. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6718/12-4-2021  

Περιγραφή Κριτηρίου Μοριοδότηση 

ΑΔΑ: 6ΠΔ4469Β7Δ-ΒΙ3



       
 

  

 

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) 20 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
4  

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον υφίσταται) με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
5 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών α' 

κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια (5) 0 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6) 0 

Σύνολο Μορίων 29 

 

Β1α: Το θέμα της διδακτορικής διατριβής της υποψηφίας παρουσιάζει σχετική συνάφεια με το γνωστικό 

αντικείμενο [συνάδει ως προς το σκέλος της σκηνοθεσίας, όχι όμως ως προς την εστίαση στο νεοελληνικό 

θέατρο και τη δραματουργία].  

Β1β: Η υποψήφια μόλις ανέλαβε το θέμα της διδακτορικής της διατριβής και δεν είχε ακόμη την ευκαιρία να 

αναπτύξει ερευνητικό ή συγγραφικό έργο. Ωστόσο, έχει προσμετρηθεί η διπλωματική της εργασία.  

Β1γ: Η διδακτική της εμπειρία αφορά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τα ΙΕΚ. 

Β2: Δεν έχει ακόμη επιδείξει διδακτικό έργο σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης.  

Β3: Στα συνέδρια που αναφέρονται στο βιογραφικό της συμμετείχε ως ακροάτρια και όχι ως ομιλήτρια. Δεν 

προκύπτουν ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις.  

Β4: Επίσης δεν προκύπτουν διακρίσεις και υποτροφίες. 

 

Σημειώσεις:  

(1): συμπεριλαμβάνονται τυχόν διατμηματικά ή διιδρυματικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και 

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

 

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 6594/9-4-2021 

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) 25  

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
7,5  

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον υφίσταται) με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
5  

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών α' 

κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια (5) 6 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6) 5 

Σύνολο Μορίων 48,5 

 

Β1 α: Η υποψήφια παρακολουθεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο. 

Β1 β: Το επιστημονικό και συγγραφικό έργο της υποψήφιας είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο. 
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Β1 γ: Έχει διδάξει συναφές αντικείμενο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Β2: Δεν διαθέτει διδακτικό έργο σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης. 

Β3: Η υποψήφια, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών της σπουδών ανέπτυξε 

επιστημονική και συγγραφική δραστηριότητα ως εξής: α) αρχειακή έρευνα σε πολιτιστικά αρχεία στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό, β) επιμέλεια δίγλωσσης επιστημονικής έκδοσης και γ) συγγραφή αυτοτελούς 

έκδοσης σε ξένο εκδοτικό οίκο. Παρότι έχει συγγράψει και ένα θεατρικό έργο, δεν μοριοδοτείται ως μη 

επιστημονικού περιεχομένου. 

Β4: Έχει λάβει δύο υποτροφίες Erasmus, μία για σπουδές στο εξωτερικό και μία για πρακτική άσκηση σε 

πολιτιστικό φορέα του εξωτερικού, όπου επιτέλεσε ερευνητικό έργο.  

 

Αμφότερες οι υποψήφιες πληρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων τους ως εξής: 

 

Σειρά 
Κατάταξης 

Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο 
Μορίων 

1 6594/9-4-2021 48,5 

2 6718/12-4-2021 29 

 

6. Για το επιστημονικό πεδίο  ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ  οι 

υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση ως 

εξής: 

 

Υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα και δεν αξιολογούνται οι ακόλουθες αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου: 
 
Καμία 
 
Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και αξιολογούνται κατωτέρω οι ακόλουθες αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου: 

1. 6625/9-4-2021    

2. 6783/12-4-2021 

 
 
Α. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6625/9-4-2021 

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 
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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) 27 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
6 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) 2 μόρια 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6) 0 μόρια 

Σύνολο Μορίων 35 

 

Η υποψήφια εκπονεί διδακτορική διατριβή με συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο θέμα. Διαθέτει 

καλλιτεχνικό έργο και έχει συμμετάσχει με ανακοίνωση σε ένα συνέδριο. 

 

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6783/12-4-2021 

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) 27 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
4 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 
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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 31 

 

Ο υποψήφιος είναι μεταπτυχιακός φοιτητές σε πρόγραμμα συναφές με αυτό του γνωστικού αντικειμένου. 

Διαθέτει καλλιτεχνικό έργο, δεν έχει ακόμη όμως να επιδείξει επιστημονική ή/και συγγραφική 

δραστηριότητα, πλην των πανεπιστημιακών του εργασιών. 

 

Όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατατάσσονται με 

φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων τους ως εξής: 

Σειρά Κατάταξης Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο Μορίων 

1 6625/9-4-2021 35 

2 6783/12-4-2021 31 

3   

7. Για το επιστημονικό πεδίο ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ (ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΚΑΙ ΚΩΜΩΔΙΑ) οι υποψήφιοι αξιολογούνται με 

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

Δεν υποβλήθηκε εκπρόθεσμα καμία αίτηση. 

 

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

 

1. 6547/9-4-2021 

 

Α. Αρ. Πρ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ 6547/9-4-2021. 

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) 25 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
7,5 μόρια 

ΑΔΑ: 6ΠΔ4469Β7Δ-ΒΙ3



       
 

  

 

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 38,5 

 

Ο/Η υποψήφιος εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Τ.Θ.Σ, βρίσκεται στο 2ο έτος και το αντικείμενο της διδ. 

διατριβής εμπίπτει στο μεγαλύτερο μέρος του στο επιστημονικό πεδίο της αρχαίας τραγωδίας και μερικώς 

της κωμωδίας∙ έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε 3 συνέδρια, ενώ το συγγραφικό/επιστημονικό έργου 

του/της έχει απόλυτη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο. 

Ο/η   υποψήφιος/α πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατατάσσεται με 

φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων του/της ως εξής: 

Σειρά Κατάταξης Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο Μορίων 

1 6547/9-4-2021 38,5 

 

 

8. Για το επιστημονικό πεδίο ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ οι υποψήφιοι 

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

Δεν υποβλήθηκε εκπρόθεσμα καμία αίτηση. 

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και αξιολογούνται κατωτέρω οι ακόλουθες αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου: 

     1. 6550/9-4-2021 
     2. 6734/12-4-2021 
 

Α. ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ 6550/9-4-2021 

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: 
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α) συνάφεια του τίτλου της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (2) 5 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 5 

 

Ο/η υποψήφιος/α  βρίσκεται στο β΄ εξάμηνο σπουδών του Π.Μ.Σ. του Τ.Θ.Σ. «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, 

Σκηνική πράξη και Διδακτική», με ειδίκευση «Σκηνική Πρακτική: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρμογές», 

γνωστικό αντικείμενο που δε σχετίζεται παρά στο ελάχιστο με το γνωστικό αντικείμενο της αποκηρυχθείσης 

θέσης, στην οποία υπέβαλε αίτηση. Δεν έχει επιστημονικό/συγγραφικό έργο συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο, δεν έχει ανακοινώσεις σε συνέδρια, δεν έχει εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού 

έργου σε Π.Σ. α’ κύκλου του ΑΕΙ και καμία διάκριση. 

 

Β. ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ 6734/12-4-2021 
 

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 
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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 

 

Ο/η  υποψήφιος/α εκπονεί διδ. διατριβή στο Τ.Θ.Σ., , βρίσκεται στο 1ο έτος και το αντικείμενο της διδ. 

διατριβής εμπίπτει πλήρως στο επιστημονικό πεδίο της νεώτερης και σύγχρονης παγκόσμιας λογοτεχνίας. 

Δεν έχει επιστημονικό/συγγραφικό έργο, δεν έχει ανακοινώσεις σε συνέδρια και δεν έχει εμπειρία στη 

διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε Π.Σ. α’ κύκλου του ΑΕΙ και καμία διάκριση. 

Όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατατάσσονται με 

φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων τους ως εξής: 

Σειρά Κατάταξης Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο Μορίων 

1 6734/12-4-2021 30 

2 6550/9-4-2021 5 

 

 

9.  Για το επιστημονικό πεδίο ΧΟΡΟΣ οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια     αξιολόγησης που 

προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση ως εξής: 

Δεν υποβλήθηκε εκπρόθεσμα καμία αίτηση. 

 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και αξιολογούνται κατωτέρω οι ακόλουθες αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου: 
1.   6590/9-4-2021 
2.   6696/12-4-2021 
3.   6801/12-4-2021 
  
Α. ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 6590/9-4-2021 

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) 15 μόρια 
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β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
3  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 18 

 

Ο/η υποψήφιος/α  βρίσκεται στο β΄ εξάμηνο σπουδών του Π.Μ.Σ. του Τ.Θ.Σ. «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, 

Σκηνική πράξη και Διδακτική» (στην ειδίκευση «Σκηνική Πρακτική: Διδακτική και Κοινωνικές Εφαρμογές»), 

γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται σε κάποιο βαθμό, λόγω των σεμιναρίων, με το επιστημονικό πεδίο του 

χορού, ενώ ένα σημαντικό μέρος των επιμορφώσεων και διπλωμάτων του/της έχουν συνάφεια με αυτό το 

αντικείμενο.  

 

Β. ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 6696/12-4-2021 

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  

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον υφίσταται) με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0  

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) 5 μόρια 
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Σύνολο Μορίων 45 

 

Ο/Η υποψήφιος εκπονεί διδακτορική διατριβή στο Τ.Θ.Σ, βρίσκεται στο 3ο έτος και το αντικείμενο της διδ. 

διατριβής εμπίπτει πλήρως στο επιστημονικό πεδίο του χορού∙ έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε 5 

συνέδρια και, ως προς το κριτήριο της αριστείας, έχει λάβει υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. 

 

Γ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 6801/12-4-2021 

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) 15 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 15 

 

Ο/η υποψήφιος/α βρίσκεται στο β΄ εξάμηνο σπουδών του Π.Μ.Σ. του Τ.Θ.Σ. «Θέατρο και Κοινωνία: Θεωρία, 

Σκηνική πράξη και Διδακτική», γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται σε κάποιο βαθμό, λόγω των σεμιναρίων, 

με το επιστημονικό πεδίο του χορού. Δεν έχει επιστημονικό/συγγραφικό έργο συναφές με το γνωστικό 

αντικείμενο, δεν έχει ανακοινώσεις σε συνέδρια, δεν έχει εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού 

έργου σε Π.Σ. α’ κύκλου του ΑΕΙ και καμία διάκριση. Από το βιογραφικό του/της δεν προκύπτει ξεκάθαρα η 

κατοχή διπλώματος στο αντικείμενο του χορού. 

Όλοι οι υποψήφιοι πληρούν τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατατάσσονται με 

φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων τους ως εξής: 
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Σειρά Κατάταξης Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο Μορίων 

1 6696/12-4-2021 45 

2 6590/9-4-2021 18 

3 6801/12-4-2021 15 

 

 

10.  Για το επιστημονικό πεδίο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ οι υποψήφιοι αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης που προβλέπονται στη σχετική πρόσκληση ως εξής: 

Δεν υποβλήθηκε εκπρόθεσμα καμία αίτηση. 

 

Υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και αξιολογείται κατωτέρω η ακόλουθη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου: 
        1. 6524/8-4-2021 
 

Α. ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 6524/8-4-2021 

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) 20 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 37,5 

 

Ο υποψήφιος βρίσκεται στο β΄ εξάμηνο σπουδών του Π.Μ.Σ. του Τ.Θ.Σ. γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται 

σε σημαντικό βαθμό με το επιστημονικό πεδίο του θεατρικού φωτισμού, ενώ έχει αξιόλογο και ανεξάρτητο 

διδακτικό (σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80) και συγγραφικό έργο στο εν λόγω αντικείμενο. 
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Ο υποψήφιος πληροί τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατατάσσεται με 

φθίνουσα σειρά βάσει του συνόλου των μορίων τους ως εξής: 

Σειρά Κατάταξης Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο Μορίων 

1 6524/8-4-2021 37,5 

 

 

11.   Για το επιστημονικό πεδίο  ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ  οι υποψήφιοι 

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

Υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα και δεν αξιολογούνται οι ακόλουθες αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου: 
 
Καμία 
 

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα και αξιολογούνται κατωτέρω οι ακόλουθες αιτήσεις με αριθμό πρωτοκόλλου: 
 

1. 6880/12-4-2021    

2. 6783/12-4-2021 

 
 
Α. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6880/12-4-2021 

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) 27 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο (3) 
5 

γ) συνάφεια του επικουρικού διδακτικού έργου του υποψηφίου (εφόσον υφίσταται) με το 

προκηρυσσόμενο γνωστικό αντικείμενο:  
0 

Β.2. Εμπειρία στη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών α' 

κύκλου του Α.Ε.Ι. (4) 
0 

Β.3. Επιστημονικό - συγγραφικό έργο: Δημοσιεύσεις- Ανακοινώσεις σε συνέδρια (5) 10 

Β.4. Κριτήρια αριστείας: βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις, λήψη υποτροφιών κλπ (6) 0 
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Σύνολο Μορίων 42 

 

Η υποψήφια αποκλείεται από τη δυνατότητα να λάβει υποτροφία επειδή αν και είναι εγγεγραμμένη στον Β’ 

κύκλο σπουδών, έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης.  

 

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6783/12-4-2021 

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) 27 μόρια 

β) συνάφεια του επιστημονικού ή συγγραφικού έργου του υποψηφίου με το προκηρυσσόμενο 

γνωστικό αντικείμενο (3) 
4 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 31 

 

Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. Αίτησης 6783/12-4-2021 πληροί τα τυπικά προσόντα της προκήρυξης. 

Η υποψήφια με αρ. πρωτ. αίτησης 6880/12-4-2021 αποκλείεται από τη δυνατότητα να λάβει υποτροφία 

επειδή έχει υπερβεί τον κανονικό χρόνο φοίτησης. 

 

Σειρά Κατάταξης Αρ. Πρωτ. Αίτησης Υποψηφίου Σύνολο Μορίων 

1 6783/12-4-2021 31 
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Ναύπλιο, 13/04/2021 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

1. Λεοντάρης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος Επιτροπής.  

                                                                                       

2. Παπαδοπούλου Ιωάννα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Γραμματέας Επιτροπής. 

 

 

 

3. Παπαλεξίου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Μέλος Επιτροπής.  
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