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                                                                                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ                      

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22 100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο: 2710 372130  Fax: 2710 372123 

 
 

              

  Τρίπολη, 14/02/2018  

  Αρ. Πρωτ. B13364 

 

Αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12793/22.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος  

 

Για υποβολή προτάσεων σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού, 

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

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού» (Κ.Α. 0308) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009163 της ΕΥΔ του 

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

οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.  

 

Τα αποτελέσματα της υπ’ αριθ. πρωτ. Β12793/22.12.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το 

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, το 

Τμήμα Φιλολογίας, το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και το Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, παρουσιάζονται στο Παράρτημα που ακολουθεί. 

 

Οι ενστάσεις περί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές μέσω Φαξ (2710 372123) ή με απευθείας 

κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00 (Τέρμα Καραϊσκάκη, Μεσαίο 

Κτίριο ΟΑΕΔ 22 100 Τρίπολη), εντός 10 ημερολογιακών ημερών από τις 14/02/2018 έως τις 23/02/2018. 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

                                                      του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

 

 

              Αναπλ. Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

  Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: 

«ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 

2017-2018» 

Υπό προκήρυξη μάθημα « Οργάνωση, Διοίκηση , Κοινωνική πολιτική» 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΟΥΣ 

Μαρινοπούλου Αναστασία (ημερ. γέννησης: 01/02/1972) 

1. Μη συναφές με το επιθυμητό περιεχόμενο διδασκαλίας από το Τμήμα.  

2. Γνωστικό αντικείμενο,  πολιτική φιλοσοφία και επιστημολογία. ΜΗ ΣΥΝΑΦΕΣ με το υπό προκήρυξη 

μάθημα.  

3. Διδακτικό έργο 2009-2020 πλούσιο σε πολλά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εκπαιδευτικούς 

φορείς, σε πεδία μη συναφή με το υπό προκήρυξη μάθημα. 

4. Συγγραφικό έργο πλούσιο αλλά μη συναφές με το υπό προκήρυξη μάθημα. 

5. Ερευνητικό έργο πλούσιο , μη συναφές με το υπό προκήρυξη μάθημα. 

Φούσκας Θεόδωρος (ημερ. γέννησης: 12/02/1983) 

1. Μη συναφές με το επιθυμητό περιεχόμενο διδασκαλίας από το Τμήμα, γιατί δίνει έμφαση μόνο σε 

θεωρητικές οργανωσιακές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις. 

2. Γνωστικό αντικείμενο κοινωνιολογία, οικονομική ανθρωπολογία της μετανάστευσης. ΜΗ ΣΥΝΑΦΕΣ 

με το υπό προκήρυξη μάθημα. 

3. Διδακτικό έργο 2008-20218 πλούσιο σε πολλά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εκπαιδευτικούς 

φορείς, αλλά εστιάζεται στη μεταναστευτική πολιτική, σε κοινωνικές ομάδες μεταναστών με 

αναφορά στις κοινωνιολογικές διαστάσεις 

4. Συγγραφικό έργο πλούσιο, αλλά μη συναφές με το υπό προκήρυξη αντικείμενο. 

5. Ερευνητικό έργο πλούσιο, αλλά μη συναφές με το υπό προκήρυξη μάθημα. 

 

Ρωσσίδης Ιωάννης ((ημερ. γέννησης: 24/10/1978) 

1. Συναφές με το επιθυμητό από το Τμήμα περιεχόμενο διδασκαλίας και υπό προκήρυξη μάθημα. 

2. Γνωστικό αντικείμενο, θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στο  δημόσιο management και 

στα πεδία της διοίκησης και οργάνωσης οικονομικών μονάδων/επιχειρήσεων. ΜΕΡΙΚΩΣ 

ΣΥΝΑΦΕΣ, διότι απουσιάζει το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. 
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3. Διδακτικό έργο 2008-20218 πλούσιο σε πολλά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εκπαιδευτικούς 

φορείς με εμφανή απουσία διδασκαλίας του πεδίου της κοινωνικής πολιτικής αλλά συναφές με 

τα πεδία της διοίκησης και οργάνωσης. 

4. Συγγραφικό έργο πλούσιο, μερικώς συναφές με το υπό προκήρυξη μάθημα. Το πεδίο της 

κοινωνικής πολιτικής είναι πολύ περιορισμένο.  

5. Ερευνητικό-ακαδημαϊκό έργο πλούσιο , απόλυτα συναφές με τα πεδία οργάνωσης και 

διοίκησης και μερικώς με το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. 

Ταλιούρης Ευάγγελος (ημερ. γέννησης: 18/07/1984 

1. Μη συναφές με το επιθυμητό από το Τμήμα περιεχόμενο διδασκαλίας και υπό προκήρυξη 

μάθημα. 

2. Γνωστικό αντικείμενο, Πολιτικός επιστήμων.  Μικρή συνάφεια με το μάθημα, γιατί δίνει 

έμφαση στην πολιτική ανάλυση και την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ). 

3. Διδακτικό έργο  πλούσιο σε πολλά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και εκπαιδευτικούς φορείς με 

εμφανή απουσία του πεδίου της κοινωνικής πολιτικής, γιατί επικεντρώνεται στην πολιτική 

επιστήμη, τις δημόσιες πολιτικές, το δημόσιο συμφέρον και την τουριστική πολιτική. 

4. Ερευνητική εμπειρία πλούσια και συνεργασίες με πολλούς φορείς, πλην όμως σε πεδία που 

έχουν μικρή συνάφεια με το υπό προκήρυξη μάθημα, καθόσον όλο το έργο διαπνέεται από 

το πρίσμα της πολιτικής επιστήμης και της πολιτικής διακυβέρνησης.    

 

Σαραντόπουλος Ιωάννης (ημερ. γέννησης: 21/05/1968) 

1. Συναφές με το επιθυμητό από το Τμήμα περιεχόμενο διδασκαλίας και υπό προκήρυξη μάθημα. 

2. Γνωστικό αντικείμενο, θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις στο δημόσιο management, 

διοίκηση – οργάνωση υπηρεσιών υγείας και μονάδων/επιχειρήσεων καθώς και πεδίων της 

κοινωνικής πολιτικής. 

3. Διδακτικό  έργο συναφές και γενικά περιορισμένο στα πεδία της οργάνωσης και διοίκησης 

δημοσίων οργανισμών, επιχειρήσεων  και οικονομικής ανάλυσης κοινωνικών πολιτικών. 

4. Συγγραφικό έργο επικεντρωμένο στο πεδίο διοίκησης οργάνωσης, ικανοποίησης του κοινού από 

τον τουρισμό υγείας, σχεδιασμού,  αναδιοργάνωσης και επικοινωνίας του δημόσιου τομέα 

δίνοντας έμφαση στην τουριστική πολιτική με διαστάσεις που άπτονται της κοινωνικής πολιτικής,  

της διοίκησης – οργάνωσης και της αλλαγής της οργανωτικής κουλτούρας.   

5. Ερευνητικό - ακαδημαϊκό έργο συναφές, αλλά περιορισμένο.  

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή κρίνει ότι οι υποψήφιοι Μαρινοπούλου Αναστασία και Φούσκας 

Θεόδωρος δεν είναι επιλέξιμοι, γιατί στην όλη εικόνα τους δεν εμφανίζεται η απαραίτητη συνάφεια με το 

υπό προκήρυξη μάθημα. 

Περαιτέρω, οι υποψήφιοι Ρωσσίδης Ιωάννης και Ταλιούρης Ευάγγελος τυγχάνουν, επίσης, μη επιλέξιμοι, 

δεδομένου ότι υπάρχει μεν μερική συνάφεια με το υπό προκήρυξη αντικείμενο, πλην όμως δεν εμφανίζουν 

απόλυτη συνάφεια που είναι αναγκαία. 

Ο υποψήφιος Σαραντόπουλος Ιωάννης εμφανίζεται ως ο μόνος υποψήφιος, που παρουσιάζει απόλυτη 

συνάφεια με όλα τα πεδία του υπό προκήρυξη μαθήματος (διοίκηση, οργάνωση και κοινωνική πολιτική).  Ο 

υποψήφιος υστερεί μεν σε διδακτική εμπειρία, πλην όμως η συγκεκριμένη προκήρυξη αποβλέπει στο να 

δώσει σε νέους επιστήμονες την ευκαιρία απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας, άρα η έλλειψη 

πείρας δεν θεωρείται μειονέκτημα.  
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ΒΕΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (με βάση την Προκήρυξη κατά σειρά των κριτήριων η 

βαθμολογία, ως εξής: 

Μαρινοπούλου Αναστασία: κριτήριο 1, 5+5+5 σύνολο 15, κριτήριο 2, 10+10+10+ 2 σύνολο 32, δηλαδή 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 47. 

Φούσκας Θεόδωρος: κριτήριο 1, 5+5+5 σύνολο 15, κριτήριο 2, 8+8+8 +3 σύνολο 27, δηλαδή ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 42. 

Ρωσσίδης Ιωάννης: κριτήριο 1, 20+15+5 σύνολο 40, κριτήριο 2, 10+10+10+4 σύνολο 34, δηλαδή ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 74. 

Ταλιούρης Ευάγγελος: 15+15+7  σύνολο 37, κριτήριο 2, 8+8+5+2  σύνολο 23, δηλαδή ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 60. 

Σαραντόπουλος Ιωάννης: 25+18+9 σύνολο 52, κριτήριο 2, 5+8+4+8 σύνολο 25, δηλαδή ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 77. 

 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προτείνει τον κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη ως τον επικρατέστερο υποψήφιο για την 

ανάθεση του μαθήματος με επιλαχόντες κατά σειρά τον κ. ΡΩΣΣΙΔΗ Ιωάννη και τον κ. ΤΑΛΙΟΥΡΗ Ευάγγελο. 

 

Για την Επιτροπή 

ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                 ΓΕΙΤΟΝΑ-ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ                     ΦΕΦΕΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων 

 

Πρακτικό επιλογής νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής 

εμπειρίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

 

Στην Κόρινθο σήμερα, την 1η Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, συνήλθε η Επιτροπή 

αξιολόγησηςυποψηφιοτήτων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (συγκροτήθηκε με την 

Απόφαση 5η/7-12-2017, Συνεδρίαση 88η της Γενικής Συνέλευσης), αποτελούμενη από τους: 

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

 

με θέμα μόνο ημερήσιας διάταξης: 

«Επιλογή νέων επιστημόνων κατόχων διδακτορικού για την απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής 

εμπειρίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018» 

Οι υποψηφιότητες υποβλήθηκαν έπειτα από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, η οποία δημοσιοποιήθηκε την 22 Δεκεμβρίου 2017 στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση 

ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 

5001417 της ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια 

Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από 

εθνικούς πόρους (αρ. πρωτ. Πρόσκλησης β12793/22-12-2017). 

 Η πρόσκληση περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η 

Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφάσισε να εντάξει το ακόλουθο ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής, το οποίο 

θα ανατεθεί σε ένα νέο διδάκτορα: 

α. Επίλυση Διενέξεων (Εαρινό Εξάμηνο) 

Έπειτα από ενδελεχή ανάγνωση των όρων και των κριτηρίων της πρόσκλησης και του αντικειμένου 

των νέων μαθημάτων ελεύθερης επιλογής και με γνώμονα τη διατήρηση υψηλού επιπέδου διδασκαλίας στα 

πεδία της Πολιτικής Επιστήμης και των Διεθνών Σχέσεων, η Επιτροπή έλεγξε την πληρότητα των αιτήσεων και 

αξιολόγησε τις υποψηφιότητες ως ακολούθως: 

1. Μη αποδοχή της αίτησης υποψηφιότητας της κα. Ευγενίας Βαθάκου. Έχοντας αποκτήσει το διδακτορικό τίτλο 

σπουδών της πριν την 1.1.2007, η αίτηση δεν πληροί ένα από τα τυπικά κριτήρια που ορίζει η Πρόσκληση 

Ενδιαφέροντος (11601/17.05.2017, κωδ. ΕΔΒΜ20, σημείο 1.3.). Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να 

διακόψει τη διαδικασία αξιολόγησης της αίτησης και του φακέλου υποψηφιότητας της κα. Βαθάκου.   

 
2. Αποδοχή των υποψηφιοτήτων του κ. Σπυρίδωνα Κατσούλα και της κα. Γραμματικής Παπάζογλου σύμφωνα 

με τους όρους της πρόσκλησης, δηλαδή ως προς την πληρότητα των φακέλων υποψηφιοτήτων με την 

υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών: 

o Αίτηση Υποψηφιότητας. 

o Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος. 

o Βιογραφικό σημείωμα. 

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

τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

o Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των 
όρων της παρούσαςπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους 
ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικούσημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους 
ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου 
Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην 
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αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 
29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου 
τμήματος και δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα 
της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 

Μετά τον έλεγχο της πληρότητας των αιτήσεων η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των 

υποψηφιοτήτων.  

3. Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τα κριτήρια της πρόσκλησης(αναλυτικότερη τεκμηρίωση 

περιλαμβάνεται στο παράρτημα): 

1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος  

1i. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος0-30 

1ii Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών &βιβλιογραφίας 0-20 

1iii. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 0-10 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1: 0-60 

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας  

2i. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία 0-10 

2ii. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 0-10 

2iii. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 0-10 

2iv. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα 0-10 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2: 0-40 

   Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίων 1 & 2: 0-100 

Μάθημα ελεύθερης επιλογής Επίλυση Διενέξεων 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια και τους όρους αξιολόγησης και βαθμολόγησης των 

υποψηφιοτήτων η Επιτροπή εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση την ακόλουθη κατάταξη υποψηφίων για την 

ανάθεση του μαθήματος ελεύθερης επιλογής Επίλυση Διενέξεων:  

 

Μάθημα 

Επίλυση Διενέξων 

Υποψήφιοι 

1 Σπυρίδων Κατσούλας 

2 Γραμματική Παπάζογλου 

 

Επισυνάπτεται πίνακας με την αναλυτική και τη συνολική βαθμολογία των υποψηφίων. 

 

Η Επιτροπή Aξιολόγησης Yποψηφιοτήτων 

Ευστάθιος Φακιολάς, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Εμμανουήλ Παπάζογλου, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος της Επιτροπής 

Σωτήρης Βανδώρος, Λέκτορας, Μέλος της Επιτροπής 

ΑΔΑ: 6ΕΙ9469Β7Δ-Η60



7 
 

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής                                                                                                                                                                                                                                        (εαρινό εξάμηνο, 5 ECTS): 

Επίλυση Διενέξεων 

Όνομα                         

&                                 

Επώνυμο                     

Υποψηφίων 

Βαθμολογία & Εξήγηση ανά Κριτήριο Αξιολόγησης  

Κριτήριο 1 
Σύνολο 1 

Κριτήριο 2 
Σύνολο 

2 
Σύνολο 1 & 2 

1i 1ii 1iii 2i 2ii 2iii 2iv 

1. Σπυρίδων 

Κατσούλας 
22 15 8 45 6 4 5 8 23 

68 
Εξήγηση 

βαθμολογίας 

Μεγάλη 

συνάφεια 

Αξιοποίηση 

πολυμέσων και 

σύγχρονων μεθόδων 

διδασκαλίας, πολύ 

αναλυτική 

βιβλιογραφία. 

Άρτια δομή και 

οργάνωση της 

διδακτέας ύλης σε 

πλήρη συνάφεια με το 

αντικείμενο του 

μαθήματος 
  

Επαρκής διδακτική 

εμπειρία (ΣΕΘΑ) και  

ερευνητική εμπειρία. 

Επαρκές συγγραφικό 

έργο στο οποίο δεν 

περιλαμβάνονται άρθρα 

σε επιστημονικά 

περιοδικά με κριτές. 

Τακτική παρουσία σε 

συνέδρια. 

Ερευνητής ΚΕΜΜΙΣ, 

Επιστημονικός 

Συνεργάτης Έδρας 

ΓΕΕΘΑ Θουκυδίδης. 

Αρκετή 

συνάφεια. 

  

  

2. Γραμματική 

Παπάζογλου 
14 10 4 28 5 4 0 4 13 

41 
Εξήγηση 

βαθμολογίας 

Αρκετή 

συνάφεια. 

Επαρκής 

βιβλιογραφία, 

συμβατικές μέθοδοι. 

Επαρκή δομή και 

οργάνωση της 

διδακτέας ύλης αλλά 

αρκετά συναφής με το 

το αντικείμενο του 

μαθήματος 

  

Μικρή διδακτική και 

ερευνητική εμπειρία 

Λίγες δημοσιεύσεις στις 

οποίες δεν 

περιλαμβάνονται άρθρα 

σε έγκριτα επιστημονικά 

περιοδικά με κριτές. 

Τακτική παρουσία σε 

διεθνή συνέδρια 

επαγγελματικών φορέων. 

Δεν υπάρχει 
Μερική 

συνάφεια.  

  

  

Επεξήγηση Κριτηρίων και  Βαθμολογία 

Κριτήριο 1: Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (0-60 βαθμοί) 

1i: Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος (0-30 βαθμοί) 

1ii: Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας (0-20) 

1iii: Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης (0-10) 
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Κριτήριο 2: Βιογραφικό Σημείωμα (0-40 βαθμοί) 

2i: Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία (0-10) 

2ii: Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια (0-10) 

2iii: Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία (0-10) 

2iv: Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα (0-10) 
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ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

 

 

Καλαμάτα, 24 Ιανουαρίου 2018 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 24η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, συνήλθε η 

τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης υποψηφιοτήτων του Τμήματος Φιλολογίας, η οποία 

συγκροτήθηκε βάσει της Απόφασης της υπ’ αριθ.  9/08.6.2017 Συνεδρίασης της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος και ανανεώθηκε βάσει της Απόφασης της υπ’ αριθ.  

5/07.12.2017 Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, αποτελούμενη από τους 

 

1. Γεώργιο Ανδρειωμένο, Καθηγητή, Πρόεδρο της Επιτροπής 

2. Δήμητρα Δελλή, μ. Επίκουρο Καθηγήτρια, Μέλος της Επιτροπής 

3. Σοφία Καπετανάκη, μ. Επίκουρο Καθηγήτρια, Μέλος της Επιτροπής 

 

προκειμένου να εξετάσει τις υποβληθείσες υποψηφιότητες για την επιλογή νέων 

επιστημόνων για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας για το ακόλουθο, προτεινόμενο από 

τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, μάθημα ελεύθερης επιλογής για το εαρινό εξάμηνο του  

ακαδ. έτους 2017-2018: 

 

13Ε72_17  Παγκόσμια Λογοτεχνία (ΣΤ΄ Εξάμηνο): 

 

Οι υποψηφιότητες υποβλήθηκαν κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (αριθ. πρωτ. Β12793/22.12.2017), στο πλαίσιο υλοποίησης 

της Πράξης «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους 

διδακτορικού 2017-2018» (ΟΠΣ:5009163).  
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Για την τελική αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή έλαβε υπ’ όψιν τους όρους και 

τα κριτήρια αξιολόγησης της πρόσκλησης, και ακολούθησε τα εξής στάδια : 

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

προς την πληρότητα των φακέλων υποψηφιοτήτων με την υποβολή των κάτωθι 

δικαιολογητικών: 

- Αίτηση Υποψηφιότητας 

- Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος 

- Βιογραφικό σημείωμα 

- Φωτοαντίγραφο Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η 

υποψήφιος/α α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, και τους αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του 

βιογραφικού σημειώματος είναι αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, 

ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου 

Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην 

Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου 

εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος και δ) δεν κατέχει θέση 

Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή 

της αλλοδαπής. 

 

Κατά τον έλεγχο των αιτήσεων διαπιστώθηκε πληρότητα σε όλους τους φακέλους,  

επομένως, η Επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των υποψηφίων.  

2. Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης της πρόσκλησης 

(παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα): 
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Κριτήρια   Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

 

Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα:) 

 

 

i. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος 

 
 

 

0-30 

 

ii Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών /_θεωριών  

& βιβλιογραφίας 

 
 

 

0-20 

 

iii. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 

 

0-10 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 

 
0-60 

 

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το οποίο αναλύεται 

στα ακόλουθα:) 

 

 

i. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία 

 

0-10 

 

ii. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 

 

0-10 

 

iii. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 

 

0-10 

 

iv. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το 

0-10 

ΑΔΑ: 6ΕΙ9469Β7Δ-Η60



 12 

μάθημα 

 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου  2 

 

0-40 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 & 2 

 
0-100 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

13Ε72_17 Παγκόσμια Λογοτεχνία (ΣΤ΄ Εξάμηνο) 

 

ΥΠΟΨΉΦΙΑ: ΦΛΩΡΕΝΤΊΑ ΡΗΓΑ 

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 

 

 

1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα:) 

 

 

i. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος 

 
 

 

27 

 

 

ii. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / θεωριών  & 

βιβλιογραφίας 

 
 

 

17 

 

iii. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 

 

8 
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Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 

 
52 

 

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίας (το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα:) 

 

 

i. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία 

 

5 

 

ii. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 

 

4  

 

iii. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 

 

0 

 

iv. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το 

μάθημα 

6   

 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου  2 

 

15 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 & 2 

 
67 

    

ΥΠΟΨΉΦΙΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

 

 

1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα:) 

 

26 
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i. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος 

 
 

 

 

ii. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / θεωριών  & 

βιβλιογραφίας 

 
 

17 

 

 

iii. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 

 

7 

 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 

 

50 

 

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου (το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα:) 

 

 

i. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία 

 

8 

 

ii. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 

 

8 

 

iii. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 

 

5 

 

iv. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το 

μάθημα 

6 

 27 
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Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου  2 

 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 & 2 

 
77 

   

ΥΠΟΨΉΦΙΑ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΚΑΜΑΓΚΑ  

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

 

 

1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα:) 

 

 

i. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος 

 
 

 

28 

 

 

ii Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / θεωριών  & 

βιβλιογραφίας 

 
 

 

18 

 

iii. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 

 

9 

 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 

 

55 

 

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου (το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα:) 
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i. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία 

 

5 

 

ii. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 

 

7 

 

iii. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 

 

5 

 

iv. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το 

μάθημα 

7 

 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου  2 

 

24 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 & 2 

 
79 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς 

επίσης και τη βαθμολογία που έλαβε κάθε υποψήφιος, η τριμελής επιτροπή κατατάσσει 

τους υποψηφίους ως ακολούθως: Πρώτη την κα Αδαμαντία ΣΚΑΜΑΓΚΑ (Συνολική 

βαθμολογία 79), δεύτερο τον κ. Αναστάσιο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Συνολική βαθμολογία 77), και τρίτη 

την κα Φλωρεντία ΡΗΓΑ (Συνολική βαθμολογία 67). Ως εκ τούτου εισηγείται προς την Γενική 

συνέλευση του Τμήματος την ανάθεση του μαθήματος 13Ε72_17 Παγκόσμια Λογοτεχνία 

(ΣΤ΄ Εξάμηνο) στην κα Αδαμαντία ΣΚΑΜΑΓΚΑ. Σε περίπτωση μη αποδοχής του έργου από 

την κα Αδαμαντία ΣΚΑΜΑΓΚΑ, προτείνεται η ανάθεση του διδακτικού έργου στο 

προκηρυχθέν αντικείμενο «Παγκόσμια Λογοτεχνία» στον κ. Αναστάσιο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ.  

Η Επιτροπή αξιολόγησης 

Γεώργιος Ανδρειωμένος,  Καθηγητής, Πρόεδρος της Επιτροπής 

Δήμητρα Δελλή, μ. Επίκουρος Καθηγήτρια, Μέλος της Επιτροπής 

Σοφία Καπετανάκη, μ. Επίκουρος Καθηγήτρια, Μέλος της Επιτροπής» 
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  ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

 

Α.Π. 492/31.1.2018 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: ΑΠΟ ΤΟ 17Ο ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ.  

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ  

 

MΑΘΗΜΑ: 12ΕΙ-31_14 = 12ΕΑ-31_14: Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης και του Πολιτισμού:  

Από το 17ο έως και τον 20ο αιώνα. 

(Στ΄ και Η΄ εξαμήνου) 

 

Υπέβαλαν υποψηφιότητα (με αλφαβητική σειρά) οι εξής: 

1) Αθανασέκου  Μαρία (Διδάκτωρ Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Σχολή 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 2012:  «Η Zωγραφική των Dante Gabriel Rossetti και 

Edward Burne-Jones  και ο Aπόηχος Aυτής στον Eλληνικό Συμβολισμό». / Μη 

δημοσιευμένη. 

 

2) Παπαδοπούλου Ευδοξία  (Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 

2016: «Το αστικό τοπίο στην ελληνική μεταπολεμική φωτογραφία». / Μη 

δημοσιευμένη. 

 

3) Παπαϊωάννου Αμαλία (Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Σορβόννης Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, 2012:  “Από το «goût à la grecque» στο «ετρούσκικο» στυλ 

(1750-1800). Αρχαιολογικές πηγές και φαντασία εμπνευσμένη από την αρχαιότητα 

στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού διακόσμου (πρωτότυπος τίτλος: Du  gout «à la 

grecque» au «genre étrusque» (1750-1800). Sources archéologiques et imaginaires 

«à l’antique» dans l’evolution du décor européen”).  / Μη δημοσιευμένη. 

 

Και οι  τρεις υποψηφιότητες  παρουσιάζουν συνάφεια με το προκηρυχθέν γνωστικό 

αντικείμενο. 

Κατά συνέπεια, κατατίθεται αξιολόγηση και για τις τρεις υποψηφιότητες μετά από σχετική 

μελέτη του βιογραφικού σημειώματος και υπομνήματος που κατέθεσαν. 

1. Αθανασέκου Μαρία 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
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1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα:) 

 

 

i. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος 

 
 

 

 

 

 

28 

 

 

ii Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/_θεωριών  &βιβλιογραφίας 

 
 

 

18 

 

iii. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 

 

8 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 

 
54 

 

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα:) 

 

 

i. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία 

 

8 

 

ii. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 

 

8 

 

iii. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 

 

8 

 

iv. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα 
9 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου  2 

 
33 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 & 2 87 
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2. Ευδοξία  Παπαδοπούλου 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

 

 

1.  Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα:) 

 

 

i. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος 

 
 

 

29 

 

 

ii Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/_θεωριών  &βιβλιογραφίας 

 
 

 

19 

 

iii. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 

 

9 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 

 
57 

 

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα:) 

 

 

i. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία 

 

7 

 

ii. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 

 

7 

 

iii. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 
6 
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iv. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα 
6 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου  2 

 
26 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 & 2 

 
83 

 

3. Αμαλία Παπαϊωάννου  

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

 

2. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα:) 

 

 

i. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος 

 
 

 

 

 

 

29 

 

 

ii. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/_θεωριών  &βιβλιογραφίας 

 
 

 

20 

 

iii. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 

 

9 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 

 
58 

 

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα:) 

 

i. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία 

 
9 
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ii. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 

 

8 

 

iii. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 

 

7 

 

iv. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα 
10 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου  2 

 
34 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 & 2 

 
92 

 

Κατά συνέπεια για τη διδασκαλία του προαναφερομένου μαθήματος προκρίνεται η Δρ 

Αμαλία Παπαϊωάννου (92 μονάδες βαθμολόγησης) και ακολουθούν ως επιλαχούσες με την 

εξής σειρά:  

α.  η Δρ Μαρία Αθανασέκου (87 βαθμοί).  

β. Η Δρ. Ευδοξία Παπαδοπούλου (83 βαθμοί) 

 

Η επιτροπή αξιολόγησης  

 

Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης, M.Phil., Δρ.Φ. 

Καθηγητής Ιστορίας Μεσαιωνικών & Βυζαντινών Χρόνων (ΤΙΑΔΠΑ) 

Κοσμήτορας ΣΑΕΠΣ 

 

 

Βασιλική Πέννα, Καθηγήτρια 

«Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία» 

 

 

Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια 

«Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» 
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Καλαμάτα, 31 Ιανουαρίου 2018 

 

Α.Π. 493/31.1.2018 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ  

 

MΑΘΗΜΑ: 12ΕΑ-11_10: Βυζαντινή Αρχαιολογία: Αρχιτεκτονική 

(Στ΄ και Η΄ εξαμήνου) 

 

Υπέβαλαν υποψηφιότητα (με αλφαβητική σειρά) οι εξής: 

4)  Κάππας Μιχαήλ (Διδάκτωρ Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης , 2009: 

«Η εφαρμογή του σταυροειδούς εγγεγραμμένου στη μέση και την ύστερη 

βυζαντινή περίοδο. Το παράδειγμα του απλού τετρακιόνιου / τετράστυλου».  Μη 

δημοσιευμένη). 

 

5) Τσιβίκης Νικόλαος  (Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης, 2016:  «Ο βυζαντινός 

οικισμός της Μεσσήνης: Μετάβαση από την αρχαιότητα στο Μεσαίωνα 400-800 

μ.Χ.». Μη δημοσιευμένη). 

 

 

Και οι  δύο υποψηφιότητες  παρουσιάζουν συνάφεια με το προκηρυχθέν γνωστικό 

αντικείμενο. 

Κατά συνέπεια, κατατίθεται αξιολόγηση και για τις δύο υποψηφιότητες μετά από σχετική 

μελέτη του βιογραφικού σημειώματος και υπομνήματος που κατέθεσαν. 

 

1. Κάππας Μιχαήλ 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

 

3. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο αναλύεται 

στα ακόλουθα:) 

 

30 
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i. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος 

 
 

 

 

ii. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/_θεωριών  &βιβλιογραφίας 

 
 

 

19 

 

iii. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 

 

9 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 

 
58 

 

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα:) 

 

i. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία 

 
8 

 

ii. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 

 

10 

 

iii. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 

 

8 

 

iv. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα 
10 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου  2 

 
36 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 & 2 

 
94 

 

2. Τσιβίκης Νικόλαος 
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Κριτήρια Αξιολόγησης 
 

 

Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
 

 

 

4.  Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο αναλύεται 

στα ακόλουθα:) 

 

 

i. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος 

 
 

 

29 

 

 

ii Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/_θεωριών  &βιβλιογραφίας 

 
 

 

18 

 

iii. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 

 

8 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 

 
55 

 

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα:) 

 

 

i. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία 

 

10 

 

ii. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε συνέδρια 

 

9 

 

iii. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία 

 

10 

 8 
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iv. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου  2 

 
37 

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 & 2 

 
92 

 

Κατά συνέπεια για τη διδασκαλία του προαναφερομένου μαθήματος προκρίνεται ο Δρ 

Μιχαήλ Κάππας Μιχαήλ  (94  μονάδες βαθμολόγησης) και ακολουθεί ως επιλαχών ο Δρ 

Νικόλαος Τσιβίκης  (92 μονάδες βαθμολόγησης).  

Η επιτροπή αξιολόγησης 

Αλέξιος Γ.Κ. Σαββίδης, M.Phil., Δρ.Φ. 

Καθηγητής Ιστορίας Μεσαιωνικών & Βυζαντινών Χρόνων (ΤΙΑΔΠΑ) 

Κοσμήτορας ΣΑΕΠΣ 

 

Βασιλική Πέννα, Καθηγήτρια 

«Βυζαντινή Ιστορία, Βυζαντινή Νομισματική και Σιγιλλογραφία» 

 

Ιωάννα Σπηλιοπούλου, Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια 

«Αρχαιογνωσία και Ιστορία του Πολιτισμού» 

 

Καλαμάτα, 31 Ιανουαρίου 2018 
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ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης               

                                                          

Για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε 

νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» σε ένα άτομο, με κωδικό ΟΔΕ053 για το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: 
 

Απαραίτητοι όροι:  

 
 Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ όπου 

απαιτείται).  

  Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας. 

 
Επιπρόσθετοι όροι: 

 Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος το αντικείμενο του οποίου είναι σχετικό 

με το μάθημα που αφορά η αίτηση του, με ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 

της Διδακτορικής Διατριβής μετά την 1/1/2007.  

 Δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου 

διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή 

συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή 

συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του 

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

02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο 

πλαίσιο της παρούσας δράσης  

 Δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά 

κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής  

 

Σπάρτη,  2 Φεβρουαρίου 2018 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

 

Αθανάσιος Κριεμάδης,  

Καθηγητής του τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

Πηνελόπη Αθανασοπούλου, 

Επίκουρος Καθηγήτρια του τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
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Εμμανουήλ Νικολουδάκης,  

Λέκτορας του τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

Σύμφωνα με την απόφαση της 58ης Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού της 5ης Δεκεμβρίου 2017, οι ως άνω ορισθέντες εξετάσαμε τις 

κάτωθι υποβληθείσες υποψηφιότητες, για να συντάξουμε την ακόλουθη εισηγητική έκθεση 

για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε 

νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού» σε ένα άτομο για το κάτωθι μάθημα με κωδικό 

ΟΔΕ053:  
 ΟΔΕ053: Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και 

Επιχειρήσεων (1 θέση) 

 

Υποβλήθηκαν οι ακόλουθες υποψηφιότητες σύμφωνα με τη σειρά κατάθεσης τους στη 

Γραμματεία: 

 

1. Κουρτεσοπούλου Άννα 

2. Αποστολάκης Σταύρος 

3. Χουστουλάκης Εμμανουήλ 

 

Από την εξέταση των δικαιολογητικών των υποψηφίων προέκυψε ότι παρόλο που ο κ. 

Χουστουλάκης Εμμανουήλ διαθέτει ένα πλούσιο επιστημονικό και ερευνητικό έργο 

συναφές με τον τομέα της οικονομίας και διοίκησης, εν τούτοις δεν προβαίνουμε στην 

αξιολόγηση του κύριου Χουστουλάκη Εμμανουήλ, επειδή η βεβαίωση υποστήριξης της 

διδακτορικής διατριβής πού κατέθεσε είχε ημερομηνία μεταγενέστερη κατά 16 ημέρες 

μετά την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών των υποψηφίων. 

Συνεπώς, ο κ. Χουστουλάκης Εμμανουήλ αποκλείεται από τη διαδικασία της αξιολόγησης 

και στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα στοιχεία του βιογραφικού που προέκυψαν για 

τους δύο (2) εναπομείναντες υποψηφίους. 

Πίνακας 1 Αξιολόγηση στοιχείων βιογραφικού υποψηφίων 

Στοιχεία Κουρτεσοπούλου Άννα Αποστολάκης Σταύρος 

Ειδικότητα Πτυχίο ΤΕΦΑΑ με ειδίκευση στην Καλαθοσφαίριση, 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Πτυχίο Πολιτικής Επιστήμη & Ιστορίας, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο 

Πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης, Κατεύθυνση Δημόσια 

Οικονομική 

Θέμα Διδακτορικής 

Διατριβής 

Leadership and teamwork competencies development 

through an outdoor experiental training program 

Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και Άτυπη 

Χρηματοδότηση Επενδύσεων 

Συναφείς 

δημοσιευμένες 

εργασίες σε 

επιστημονικά 

περιοδικά με 

σύστημα κριτών 

4 1 
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Συναφείς 

δημοσιευμένες 

εργασίες σε 

πρακτικά 

επιστημονικών 

συνεδρίων με 

σύστημα κριτών  

32 1 

Μονογραφίες 

0 0 

Κεφάλαια σε βιβλία 

1 0 

Συμμετοχές σε 

χρηματοδοτούμενα 

προγράμματα ΕΣΠΑ 

με συναφές 

γνωστικό 

αντικείμενο 

3 1 

Συναφής διδακτική 

εμπειρία σε 

πανεπιστημιακό 

επίπεδο 

49 ώρες συνολικά 

39 ώρες (διδασκαλία «Οργανωτική Συμπεριφορά» στο 

ΤΟΔΑ, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

10 ώρες (διδασκαλία «Δοίκηση Ανθρωπίνου 

Δυναμικού», Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Ανάθεση επίβλεψης Διπλωματικών Εργασιών ως Μέλος 

ΣΕΠ του Ανοικτού Πανεπιστημίου 

70 ώρες συνολικά 

70 ώρες (διδασκαλία «Επιχειρηματικότητα & 

Καινοτομία», Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΑΤΕΙ 

Δυτικής Ελλάδας) 

Συναφής διδακτική 

εμπειρία σε 

Μεταλυκειακή 

Εκπαίδευση 

(Δημόσια/Ιδιωτικά 

ΙΕΚ κλπ). 

- - 

Συναφής διδακτική 

εμπειρία σε 

Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση 

- - 

Εργασιακή εμπειρία 

στον Δημόσιο Τομέα 

/ ΜΚΟ 

 10 έτη & 9 μήνες συνολικά 

9 μήνες απασχόληση σε μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό 

στα πλαίσια προγράμματος εκπαίδευσης 

10 έτη ως Γραμματειακή & Διοικητική Υποστήριξη 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

6 έτη & 5 μήνες συνολικά 

2 έτη ως Προϊστάμενος Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου 

 3 έτη ως χειριστής υποθέσεων ασύλου 

1 έτος ως συντονιστής ομάδας στην Υπηρεσία Ασύλου 

του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 

5 μήνες ως βοηθός Διαχειριστή στον Υποτομέα 

Οικονομικών Θεμάτων Διεύθυνσης Υλικού Καυσίμων 

Προμηθείων της ΔΕΗ ΑΕ 

Εργασιακή εμπειρία 

στον Ιδιωτικό Τομέα  

9 έτη & 5 μήνες συνολικά 

3 έτη ως Στέλεχος τμήματος Μάρκετινγκ 

4 έτη ως υπεύθυνη για το συντονισμό και λειτουργία 

κατασκηνώσεων στην ύπαιθρο σε ορειβατικό σύλλογο 

5 μήνες ως υπεύθυνη για θέματα ασφάλειας & υγιεινής 

πάρκου υδάτινων παιχνιδιών  

1 έτος ως υπάλληλος γραμματειακής & διοικητικής 

υποστήριξης σε γυμναστήριο 

1 έτος ως υπεύθυνη ασφαλείας αναρριχητικής πίστας & 

εκπαιδεύτρια σε έκθεση που διοργάνωσε η Γενική 

Γραμματεία Ολυμπιακών Αγώνων με το Υπουργείο 

Πολιτισμού  

3,5 έτη συνολικά 

2 έτη ως Υπεύθυνος Τμήματος Τιμολόγησης 

1 έτος ως συμβασιούχος στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως 

διοικητικός υπάλληλος 

6 μήνες ως Βοηθός Διαχειριστή Μισθοδοσίας 
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Τεχνολογικές 

δεξιότητες / ICT 

Skills 

ECDL – Certificate Level 

 

Βασικές δεξιότητες πληροφορικής 

 

Πιστοποιήσεις-

Σεμινάρια σε 

συνάφεια με το 

γνωστικό 

αντικείμενο 

4 2 

Συμμετοχή σε 

συναφείς 

επιστημονικούς 

φορείς / ενώσεις 

5 3 

Διακρίσεις – 

Βραβεύσεις σε 

συνάφεια με το 

γνωστικό 

αντικείμενο 

- - 

Ξένες Γλώσσες 1 

Αγγλικά 

2 

Αγγλικά, Γερμανικά 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου του κάθε υποψηφίου ξεχωριστά, η τριμελής επιτροπή 

καταλήγει στα κάτωθι:  

1. Όλοι οι υποψήφιοι/ες είχαν πλήρη φάκελο υποψηφιότητας και πληρούσαν τους 

απαιτούμενους όρους για την κάλυψη της θέσης, σύμφωνα με την προκήρυξη με 

αριθμό πρωτοκόλλου Β12793/22-12-2017. 

2. Η επιτροπή βαθμολόγησε τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων σύμφωνα με 

την μοριοδότηση της προκήρυξης και κατέληξε στον παρακάτω πίνακα (βλ. Πίνακα 

2).  
 

Πίνακας 2 Βαθμολογία υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης 

Κριτήρια αξιολόγησης 
Κουρτεσοπούλου 

Άννα 
Αποστολάκης Σταύρος 

1.1 Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος (30 μόρια) 25 26 

1.2 Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / θεωριών & 1.3 

βιβλιογραφίας (20 μόρια) 
16 15 

1.4 Δομή, οργάνωση , κατανομή ύλης (10 μόρια) 9 8 

Συνολική βαθμολογία κριτηρίου 1 50 49 

2.1 Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία (10 

μόρια) 
9 6 

2.2 Δημοσιεύσεις / Ανακοινώσεις σε συνέδρια (10 μόρια) 10 2 

2.3 Μεταδιδακτορική έρευνα / εμπειρία (10 μόρια) 8 5 

2.4 Συνάφεια διδακτορικής διατριβής / δημοσιευμένου έργου 

με το μάθημα (10 μόρια) 
8 6 

Συνολική βαθμολογία κριτηρίου 2  35 19 
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Συνολική βαθμολογία κριτηρίου 1 & 2 85 68 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (αριθ. 

πρωτ. Β12793/22-12-2017), ως προς τους απαιτούμενους και επιπρόσθετους όρους, καθώς 

και την βαθμολογία που έλαβε ο φάκελος του κάθε υποψηφίου, η τριμελής επιτροπή 

εισηγείται ομόφωνα την ανάθεση του έργου με τίτλο «Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής 

εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού»  στο μάθημα «Μάνατζμεντ και 

Μάρκετινγκ μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων» στην κα Κουρτεσοπούλου 

Άννα (συνολική βαθμολογία 85 μονάδες), διότι έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία, βάσει 

των κριτηρίων, της προαναφερθείσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Σε 

περίπτωση μη αποδοχής του έργου από την κα Κουρτεσοπούλου Άννα, προτείνεται κατά 

σειρά βαθμολογίας ο επόμενος υποψήφιος ως επιλαχών, σύμφωνα με τη συνολική 

βαθμολογία των δύο κριτηρίων, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. 

 

Σπάρτη, 2 Φεβρουαρίου 2018 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

 

     Κριεμάδης Αθανάσιος           Αθανασοπούλου Πηνελόπη          Νικολουδάκης Εμμανουήλ 

   

   

   

 

             Καθηγητής 

 

Επίκουρη Καθηγήτρια 

 

                  Λέκτορας» 
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