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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
            

                                                                        Απόφαση 22/06.09.2022 

        Της 193ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 06-09-2022 

 

Την 6η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α. 

Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 193η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 19876/02.09.2022 Πρόσκλησης 

της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.  

 

Παρόντες:  

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

Ερευνών και Διαχείρισης (φυσική παρουσία). 

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

εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

7. Κολοκοτρώνης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

Τεχνολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).   

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΑΦΜ: 999739279, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης  

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

Τηλέφωνο: 2710 372130 
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12. Μπάνου Αιμιλία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

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

και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

15. Φιλιππόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, 

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

 

Απόντες:  

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

Αθλητισμού, τακτικό μέλος. 

2. Καστανιώτη Αικατερίνη, Καθηγήτρια εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τακτικό μέλος. 

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

Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό  μέλος. 

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

Σχέσεων, τακτικό μέλος. 

 

Στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένη, μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, το αναπληρωματικό μέλος 

του Τμήματος Νοσηλευτικής, Επίκουρη Καθηγήτρια κ. Ρόχας Χιλ Ανδρέα Παόλα. 

 

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

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (φυσική παρουσία).  

 

Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:35 π.μ. 

 

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

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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Θέμα 22: Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 15067/07.07.2022 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων από νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80653) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5180979 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020. (Εισηγητής: Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Γεωργιάδης)  

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, ενημερώνει τα παρόντα μέλη 

για το υπ΄ αριθμ. 938/26.08.2022 έγγραφο του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (αρ. εισ. πρωτ. 

ΕΛΚΕ 19554/26.08.2022).  

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη: 

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

(ΑΔΑ: ΨΝΟ6469Β7Δ-8ΡΖ). 

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

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

ΨΤΝΝ469Β7Δ-Ρ2Ζ). 

3) Το Απόσπασμα Πρακτικού της 150ης/26.08.2022 Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού (θέμα 2),  

 

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

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, περί έγκρισης του Πρακτικού Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 

15067/07.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή αιτήσεων από νέους Επιστήμονες 

Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80653) με κωδικό αριθμό ΟΠΣ (MIS) 5180979 του Ε.Π. «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, όπως παρουσιάζεται στο 

Παράρτημα της παρούσας Απόφασης της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. 

 

Αναλυτικά, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης και αποκλεισθέντων παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 

 

α/α Επιστημονικό Πεδίο Μαθήματα 

Διδάκτορας στον 
οποίο ανατίθεται 

το Επιστημονικό 
Πεδίο – 

Ωφελούμενος 
Πράξης 

(Αναγράφεται μόνο 
ο Αρ. Πρωτ. Αίτησης) 

Μόρια Επιλαχόντες Μόρια 
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1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

17513/27.07.2022 91,20 

17707/28.07.2022 89,00 

17614/27.07.2022 87,60 

17892/28.07.2022 77,40 

15812/12.07.2022 70,00 

17865/28.07.2022 70,00 

16905/22.07.2022 67,80 

ΔΙΕΘΝΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

17759/28.07.2022 64,80 

17222/25.07.2022 63,50 

17474/27.07.2022 63,50 

17328/26.07.2022 61,50 

17284/26.07.2022 55,00 

17151/25.07.2022 54,00 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ  

α/α Επιστημονικό Πεδίο Αρ. Πρωτοκόλλου αίτησης υποψηφίου 

1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - 

 

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

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο email: elke@go.uop.gr, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη 

της ημέρας ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. Η 

ένσταση πρέπει να είναι σαφής, ειδική και επαρκώς αιτιολογημένη. Σημειώνεται ότι εάν μέσα στο διάστημα των 

πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης, δεν υπάρχουν εμπρόθεσμες ενστάσεις, 

μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο προσωρινός πίνακας κατάταξης καθίσταται οριστικός με νέα 

Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

 

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

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. 

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

                                   Τρίπολη, 6 Σεπτεμβρίου 2022 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά 

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης 

mailto:elke@uop.gr
ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ



    

5 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  

της 150ης Συνέλευσης (24ης ακαδ. έτους 2021 - 2022) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: 

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

…………………………………………………………………………………… 

2. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων (ή αιτήσεων) από Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής 

Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 

2022 - 2023 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» 

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

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Ημερομηνία : Παρασκευή  26.08.2022  και ώρα 12:00 

Τόπος : Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, Λ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη και 

Πλαταιών, Σπάρτη. 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί και με τη διαδικασία 

της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

δέκατο της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1 απόφασης (ΦΕΚ 3707/4-

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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9-2020), όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με την υπ’ 

αριθμ. Δ1.α/Γ.Π.οικ.52666 (ΦΕΚ 3958/27-8-2021) 

Πρόσκληση: Η Συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 934/25.08.2022 πρόσκληση για σύγκληση με 

τη μορφή του κατεπείγοντος,   του Κοσμήτορα Καθηγητή 

Π. Αλεξόπουλου  

Γραμματέας: 

 

 

Τσιάκα Βασιλική Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Γραμματείας του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   

Μέλη Δ.Ε.Π.  1.  Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξόπουλος, Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, 

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης 

Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, μέσω 

τηλεδιάσκεψης 

2.   Καθηγητής Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, μέσω 

τηλεδιάσκεψης  

3. Καθηγητής Μάριος – Δανιήλ Παπαλουκάς, Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, μέσω 

τηλεδιάσκεψης 

4. Καθηγητής Αντώνιος Τραυλός, Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, μέσω 

τηλεδιάσκεψης 

5. Καθηγητής Γεώργιος Κυπραίος, Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος 

Συνέλευσης, μέσω τηλεδιάσκεψης 

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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6.   Καθηγητής Παντελής Κωνσταντινάκος, Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, μέσω 

τηλεδιάσκεψης 

7. Καθηγητής Αθανάσιος Στρίγκας, Τμήμα 

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος 

Συνέλευσης, μέσω τηλεδιάσκεψης  

8. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παναγιώτα 

Αντωνοπούλου, Τμήμα Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού, μέλος Συνέλευσης, μέσω 

τηλεδιάσκεψης 

9. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πηνελόπη 

Αθανασοπούλου, μέλος Συνέλευσης, μέσω 

τηλεδιάσκεψης 

10. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Αυγερινού Βασιλική, 

μέλος Συνέλευσης, μέσω τηλεδιάσκεψης  

11. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ουρανία Βρόντου, 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, 

μέλος Συνέλευσης, μέσω τηλεδιάσκεψης 

12.  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χατζηγιάννη 

Ευθαλία, μέλος Συνέλευσης μέσω τηλεδιάσκεψης 

13. Επίκουρος Καθηγήτρια Κρινάνθη Γδοντέλη, 

Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, 

μέλος Συνέλευσης, μέσω τηλεδιάσκεψης 

 

ΕΚΠΡ. Ε.Ε.Π.: Δεν έχουν εκλεγεί 

 

ΕΚΠΡ. ΕΤΕΠ: Δεν έχουν εκλεγεί  

ΕΚΠΡ.  

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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ΦΟΙΤΗΤΩΝ: 

χωρίς δικαίωμα 

ψήφου στα θέματα 

της ΟΜΑΔΑΣ Β 

χωρίς δικαίωμα 

συμμετοχής στα 

θέματα της 

ΟΜΑΔΑΣ Γ 

Δεν έχουν εκλεγεί  

ΕΚΠΡ. 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑ

ΚΩΝ 

ΦΟΙΤΗΤΩΝ   

Δεν έχουν εκλεγεί  

ΑΠΟΝΤΕΣ  

1.    Καθηγητής Ιωάννης Δουβής, Τμήμα Οργάνωσης 

και Διαχείρισης Αθλητισμού  

 

 

 

 

Διαπιστώνεται η κατά το νόμο απαρτία με την παρουσία δεκατριών   (13) μελών από  τα δεκατέσσερα 

(14) μέλη και αρχίζει η συνεδρίαση 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α.  

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

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

ΘΕΜΑ 2Ο Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων (ή αιτήσεων) από Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 στο 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» 

Η Συνέλευση ΤΟΔΑ λαμβάνει υπόψη  

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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1. την προφορική εισήγηση της Αν Καθηγήτριας Αυγερινού Βασιλικής, η οποία είναι πρόεδρος της 

Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 2/28.06.2022 (ΑΔΑ: 

ΨΝΟ6469Β7Δ-8ΡΖ) απόφαση της 187ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

2. Το πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων με αρ 

πρωτ 937/26.08.2022 

3. Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ πρωτ . 15067/07.07.2022 (ΑΔΑ:ΨΤΝΝ469Β7Δ-

Ρ2Ζ) 

 

Η Συνέλευση ΤΟΔΑ εγκρίνει/ επικυρώνει ομόφωνα το πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης των 

προτάσεων (ή αιτήσεων) από Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο πλαίσιο της πράξης 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το 

ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 

του παρόντος πρακτικού (Παράρτημα Ι – Ομάδα Α)  

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

…………………………………………………………………………………… 

Εξουσιοδοτείται ο Κοσμήτορας για την υλοποίηση των αποφάσεων.  

Το πρακτικό επικυρώθηκε με το πέρας της συνεδρίασης.  

Η συνεδρίαση έληξε περί ώρα 12:20 
Ακριβές αντίγραφο  

                                                                                                                          Η Γραμματέας  

                                                                                                                          

            Τσιάκα Βασιλική 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών 

Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής 

Καθηγητής Παναγιώτης Αλεξόπουλος 

  

Η Γραμματέας  

                             Τσιάκα  Βασιλική  
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Σπάρτη, 26-08-2022 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ΄ αριθμ. 15067/07.07.2022 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΑΔΑ:ΨΤΝΝ469Β7Δ-Ρ2Ζ): 

1. Βασιλική Αυγερινού, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, 

Πρόεδρος  

2. Πηνελόπη Αθανασοπούλου, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, Γραμματέας 

3. Ευθαλία Χατζηγιάννη, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, 

Μέλος 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση υπ΄ αριθμ. 2/28.06.2022 (ΑΔΑ: ΨΝΟ6469Β7Δ-8ΡΖ) 

απόφαση της 187ης συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση των προτάσεων  και των δικαιολογητικών της ανωτέρω 

Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 28.07.2022 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 23:59, στην 

ιστοσελίδα αποστολής δικαιολογητικών: https://submissions.uop.gr/ του Ειδικού Λογαριασμού 

Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την ανάθεση έργου σε νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού , για το 

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80653 (κωδικός MIS: 5180979), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 

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

Πρόσκλησης 58565/06.06.2022, κωδ. ΕΔΒΜ191), ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Αντικείμενο θέσης 

Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ και ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ που 

αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αθλητισμού, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023. 

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα 

Να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, το αντικείμενο του οποίου είναι συναφές με το 

Επιστημονικό Πεδίο που αφορά η αίτησή του και έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία 

επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2012. 

Να μην κατέχει: 
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i. στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, θέση μέλους Δ.Ε.Π, Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, Ε.Τ.Ε.Π των ΑΕΙ, Σ.Ε.Π του 

Ε.Α.Π, συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80. 

ii. θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 

iii. θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου Τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψει στο 

πλαίσιο της παρούσας Δράσης. 

iv. θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της 

αλλοδαπής. 

Η επιτροπή αξιολόγησης επισημαίνει ότι δέχτηκε μεγάλο αριθμό αιτήσεων για τη συγκεκριμένη θέση 

και αναγνωρίζει ότι οι όλες οι υποψήφιες και όλοι οι υποψήφιοι έχουν βιογραφικά υψηλού επιπέδου, 

γεγονός που τιμά το Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού.  

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα οι ακόλουθες προτάσεις (ή αιτήσεις) με τον αντίστοιχο αριθμό 

πρωτοκόλλου: 

01 Επιστημονικό Πεδίο: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

α/α Ονοματεπώνυμο Αρ. Πρωτοκόλλου 

1 
 

17151 

2 
 

17759 

3  17474 

4  15812 

5  17707 

6  17328 

7  17513 

8  17222 

9  17892 

10  17614 

11  16905 
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12  17865 

13  17284 

Στη συνέχεια, αφού εξέτασε όλους τους φακέλους των υποψηφίων, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση 

του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού τα παρακάτω, σύμφωνα με τους ακόλουθους 

αναλυτικούς πίνακες για κάθε υποψήφιο και τον τελικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων. 

 

1. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του κ. ………………………………… με αρ. 

πρωτ. 17151 , η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, 

με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) 

σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις 
στη 

Βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 

Έχει διδακτορικό 
τίτλο από το 

Πανεπιστήμιο του 
Μάντσεστερ 

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 
στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

26  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το 
επιστημονικό πεδίο της θέσης 

0 – 15 10 
Μερική συνάφεια 

διδακτορικού τίτλου 
και δημοσιευμένου 

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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έργου με το πεδίο 
της θέσης 

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 
βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών 
ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

0 – 25 6 

Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά με κριτές 
συναφή με το πεδίο 

της θέσης  

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση 
του διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 10 

Έχει συμπληρώσει 
δύο χρόνια 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας/εμπειρίας 
σε συναφές πεδίο 
με το πεδίο της 

θέσης 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

28  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 15 

Κάποιες ελλείψεις 
στην περιγραφή 

των μαθημάτων του 
πεδίου 

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη 
διδασκαλία των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 8 

Πολύ περιορισμένη 
χρήση καινοτόμων 
μεθοδολογιών και 
θεωριών και χρήση 

παλαιότερης 
βιβλιογραφίας 

(πάνω από 5ετία) 

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 5 

Αρκετές ελλείψεις 
στην δομή, 

οργάνωση και 
κατανομή της ύλης 
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των μαθημάτων του 
πεδίου 

 

Πρόσθετα Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Βαθμολόγηση 
Παρατηρήσεις στη 
Βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, 
εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων 
προσκλήσεων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 
2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 και 2020 – 2021 

+20% επί της 
συνολικής 

βαθμολογίας 
0 

Έχει επιλεγεί στο 
παρελθόν 

 

2. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης της κ. …………………………………. με αρ. 

πρωτ. 17759 , η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, 

με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) 

σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις 
στη 

Βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ - 
Έχει διδακτορικό 

τίτλο από ελληνικό 
Πανεπιστήμιο 

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 
στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 
έως 50 

15  
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επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το 
επιστημονικό πεδίο της θέσης 

0 – 15 10 

Μερική συνάφεια 
διδακτορικού τίτλου 
και δημοσιευμένου 
έργου με το πεδίο 

της θέσης 

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 
βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών 
ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

0 – 25 5 

Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά με κριτές 
συναφή με το πεδίο 

της θέσης 

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση 
του διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 0 

Δεν έχει 
μεταδιδακτορική 

έρευνα/εμπειρία σε 
συναφές πεδίο. 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

39  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 20  

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη 
διδασκαλία των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 12 

Περιορισμένη χρήση 
καινοτόμων 

μεθοδολογιών και 
θεωριών και χρήση 

παλαιότερης 
βιβλιογραφίας 

(πάνω από 5ετία) 

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 7 

Αρκετές ελλείψεις 
στην δομή, 

οργάνωση και 
κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

πεδίου 

 

Πρόσθετα Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Βαθμολόγηση 
Παρατηρήσεις στη 
Βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, 
εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων 
προσκλήσεων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 
2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 και 2020 – 2021 

+20% επί της 
συνολικής 

βαθμολογίας 
ΝΑΙ 

Δεν έχει επιλεγεί στο 
παρελθόν 

 

3. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του κ. …………………………….. με αρ. πρωτ. 

17474, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους 

αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα 

με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις 
στη 

Βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ - 
Έχει διδακτορικό 

τίτλο από Ελληνικό 
Πανεπιστήμιο 

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 
στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

20,5  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το 
επιστημονικό πεδίο της θέσης 

0 – 15 13 

Μεγάλη συνάφεια 
διδακτορικού τίτλου 
και δημοσιευμένου 
έργου με το πεδίο 

της θέσης 

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 
βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών 
ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

0 – 25 0 
Απουσία συναφούς 

δημοσιευμένου 
έργου 

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση 
του διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 7,5 

1,5 χρόνος 
μεταδιδακτορικής 
έρευνας/εμπειρίας 
σε συναφές πεδίο. 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

43  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 20 

Πλήρη συνάφεια με 
την περιγραφή του 

συνόλου των 
μαθημάτων του 

πεδίου 

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη 
διδασκαλία των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 15 

Περιορισμένη χρήση 
καινοτόμων 

μεθοδολογιών και 
θεωριών 

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 8 

Κάποιες ελλείψεις 
στην οργάνωση και 
κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

πεδίου 

 

Πρόσθετα Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Βαθμολόγηση 
Παρατηρήσεις στη 
Βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, 
εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων 
προσκλήσεων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 
2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 και 2020 – 2021 

+20% επί της 
συνολικής 

βαθμολογίας 
0 

Έχει επιλεγεί στο 
παρελθόν 

 

4. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του κ. ………………………..  με αρ. πρωτ. 

15812 , η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους 

αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα 

με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις 
στη 

Βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ - 
Έχει διδακτορικό 

τίτλο από Ελληνικό 
Πανεπιστήμιο 

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 
στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

45  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το 
επιστημονικό πεδίο της θέσης 

0 – 15 10 

Μερική συνάφεια 
διδακτορικής 
διατριβής και 

συνάφεια ενός 
μέρους του 

δημοσιευμένου 
έργου με το πεδίο 

της θέσης 

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 
βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών 
ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

0 – 25 25 

Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά με κριτές, 

δημοσιεύσεις σε 
πρακτικά συνεδρίων 
συναφή με το πεδίο 

της θέσης 

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση 
του διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 10 

Έχει συμπληρώσει 
δύο χρόνια 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας/εμπειρίας 
σε συναφές πεδίο 
με το πεδίο της 

θέσης 

5 Περιεχόμενο σχεδιαγράμματος 
διδασκαλίας όλων των μαθημάτων 

Σύνολο από 0 
έως 50 

25  

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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του επιστημονικού πεδίου, το 
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 10 

Αρκετές ελλείψεις 
στην περιγραφή 

των μαθημάτων του 
πεδίου 

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη 
διδασκαλία των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 10 

Πολύ περιορισμένη 
χρήση καινοτόμων 
μεθοδολογιών και 
θεωριών και χρήση 

παλαιότερης 
βιβλιογραφίας 

(πάνω από 5ετία) 

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 5 

Σημαντικές 
ελλείψεις στη δομή, 

οργάνωση, και 
κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

πεδίου 

 

 

Πρόσθετα Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Βαθμολόγηση 
Παρατηρήσεις στη 
Βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, 
εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων 
προσκλήσεων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 
2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 και 2020 – 2021 

+20% επί της 
συνολικής 

βαθμολογίας 
0 

Έχει επιλεγεί στο 
παρελθόν 

 

5. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης της κ. ……………………….  με αρ. πρωτ. 17707, 

η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους 

αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα 

με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις 
στη 

Βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ - 
Έχει διδακτορικό 

τίτλο από Ελληνικό 
Πανεπιστήμιο 

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 
στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

48  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το 
επιστημονικό πεδίο της θέσης 

0 – 15 13 

Μεγάλη συνάφεια 
διδακτορικού τίτλου 
και δημοσιευμένου 
έργου με το πεδίο 

της θέσης 

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 
βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών 
ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

0 – 25 25 

Εκτενές 
δημοσιευμένο έργο 
(Δημοσιεύσεις σε 

περιοδικά με κριτές, 
κεφάλαια σε 
συλλογικούς 

τόμους, βιβλία, 
δημοσιεύσεις σε 

πρακτικά 
συνεδρίων) 

συναφές με το 
πεδίο της θέσης  

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση 
του διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 10 

Έχει συμπληρώσει 
δύο χρόνια 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας/εμπειρίας 
σε συναφές πεδίο 
με το πεδίο της 

θέσης 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

41  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 20 

Πλήρη συνάφεια με 
την περιγραφή του 

συνόλου των 
μαθημάτων του 

πεδίου 

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη 
διδασκαλία των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 13 

Περιορισμένη χρήση 
καινοτόμων 

μεθοδολογιών και 
θεωριών και χρήση 

παλαιότερης 
βιβλιογραφίας 

(πάνω από 5ετία) 

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 8 

Κάποιες ελλείψεις 
στην οργάνωση και 
κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

πεδίου 

 

 

Πρόσθετα Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Βαθμολόγηση 
Παρατηρήσεις στη 
Βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, 
εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

+20% επί της 
συνολικής 

βαθμολογίας 
0 

Έχει επιλεγεί στο 
παρελθόν 
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Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων 
προσκλήσεων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 
2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 και 2020 – 2021 

 

6. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του κ. …………………………………. με αρ. 

πρωτ. 17328 , η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, 

με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) 

σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις 
στη 

Βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ - 
Έχει διδακτορικό 

τίτλο από Ελληνικό 
Πανεπιστήμιο 

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 
στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

23,5  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το 
επιστημονικό πεδίο της θέσης 

0 – 15 5 

Συνάφεια ενός 
μικρού μέρους του 

δημοσιευμένου 
έργου με το 

επιστημονικό πεδίο 
της θέσης 

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 
βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών 
ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

0 – 25 18,5 

Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά με κριτές, 

κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους 
και δημοσιεύσεις σε 
πρακτικά συνεδρίων 
συναφή με το πεδίο 

της θέσης 

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση 
του διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 0 

Η μετοδιδακτορική 
έρευνα / εμπειρία 
δεν είναι συναφής 
με το πεδίο της 

θέσης 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

38  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 15 

Κάποιες ελλείψεις 
στην περιγραφή 

των μαθημάτων του 
πεδίου 

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη 
διδασκαλία των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 15 

Περιορισμένη χρήση 
καινοτόμων 

μεθοδολογιών και 
θεωριών 

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 8 

Κάποιες ελλείψεις 
στην οργάνωση και 
κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

πεδίου 

 

 

Πρόσθετα Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Βαθμολόγηση 
Παρατηρήσεις στη 
Βαθμολόγηση 
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Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, 
εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων 
προσκλήσεων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 
2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 και 2020 – 2021 

+20% επί της 
συνολικής 

βαθμολογίας 
0 

Έχει επιλεγεί στο 
παρελθόν 

 

7. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης της κ. ……………………..  με αρ. πρωτ. 17513 

, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους 

αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα 

με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις 
στη 

Βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ - 
Έχει διδακτορικό 

τίτλο από ελληνικό 
Πανεπιστήμιο 

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 
στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

37  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το 
επιστημονικό πεδίο της θέσης 

0 – 15 13 
Μεγάλη συνάφεια 

διδακτορικού τίτλου 
και δημοσιευμένου 

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ



 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο:  2710 372130  

 

 

26 

 

 

 

έργου με το πεδίο 
της θέσης 

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 
βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών 
ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

0 – 25 14 

Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά με κριτές 

και σε περιοδικά 
χωρίς κριτές, 

δημοσιεύσεις σε 
πρακτικά συνεδρίων 
συναφή με το πεδίο 

της θέσης  

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση 
του διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 10 

Έχει συμπληρώσει 
δύο χρόνια 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας/εμπειρίας 
σε συναφές πεδίο 
με το πεδίο της 

θέσης 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

39  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 20 

Πλήρη συνάφεια με 
την περιγραφή του 

συνόλου των 
μαθημάτων του 

πεδίου 

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη 
διδασκαλία των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 11 

Περιορισμένη χρήση 
καινοτόμων 

μεθοδολογιών και 
θεωριών και χρήση 

παλαιότερης 
βιβλιογραφίας 

(πάνω από 5ετία) 

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 8 
Κάποιες ελλείψεις 

στην οργάνωση και 
κατανομή της ύλης 
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των μαθημάτων του 
πεδίου 

 

 

Πρόσθετα Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Βαθμολόγηση 
Παρατηρήσεις στη 
Βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, 
εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων 
προσκλήσεων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 
2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 και 2020 – 2021 

+20% επί της 
συνολικής 

βαθμολογίας 
ΝΑΙ 

Δεν έχει επιλεγεί στο 
παρελθόν 

 

8. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του κ. ………………………………… με αρ. 

πρωτ. 17222 , η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, 

με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) 

σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις 
στη 

Βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ - 
Έχει διδακτορικό 

τίτλο από ελληνικό 
Πανεπιστήμιο 

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 
στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

25,5  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το 
επιστημονικό πεδίο της θέσης 

0 – 15 13 

Μεγάλη συνάφεια 
διδακτορικού τίτλου 
και δημοσιευμένου 
έργου με το πεδίο 

της θέσης 

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 
βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών 
ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

0 – 25 12,5 

Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά με κριτές, 

δημοσιεύσεις σε 
πρακτικά συνεδρίων 
συναφή με το πεδίο 

της θέσης 

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση 
του διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 0 

Δεν έχει 
μεταδιδακτορική 

έρευνα/εμπειρία σε 
συναφές πεδίο. 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

38  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 20 

Πλήρη συνάφεια με 
την περιγραφή του 

συνόλου των 
μαθημάτων του 

πεδίου 

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη 
διδασκαλία των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 12 

Περιορισμένη χρήση 
καινοτόμων 

μεθοδολογιών και 
θεωριών και χρήση 

παλαιότερης 
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βιβλιογραφίας 
(πάνω από 5ετία) 

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 6 

Αρκετές ελλείψεις 
στη δομή, 

οργάνωση και 
κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

πεδίου 

 

 

Πρόσθετα Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Βαθμολόγηση 
Παρατηρήσεις στη 
Βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, 
εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων 
προσκλήσεων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 
2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 και 2020 – 2021 

+20% επί της 
συνολικής 

βαθμολογίας 
0 

Έχει επιλεγεί στο 
παρελθόν 

 

9. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του κ. ………………………….. με αρ. πρωτ. 

17892, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους 

αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα 

με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις 
στη 

Βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  
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2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ - 
Έχει διδακτορικό 

τίτλο από ελληνικό 
Πανεπιστήμιο 

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 
στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

18,5  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το 
επιστημονικό πεδίο της θέσης 

0 – 15 10 

Συνάφεια 
διδακτορικής 
διατριβής και 
μέρους του 

δημοσιευμένου 
έργου με το πεδίο 

της θέσης 

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 
βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών 
ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

0 – 25 8,5 

Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά με κριτές, 

κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους 
και δημοσιεύσεις σε 
πρακτικά συνεδρίων 
συναφή με το πεδίο 

της θέσης 

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση 
του διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 0 

Δεν έχει 
μεταδιδακτορική 

έρευνα/εμπειρία σε 
συναφές πεδίο. 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

46  

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 20 

Πλήρης συνάφεια 
με την περιγραφή 
του συνόλου των 
μαθημάτων του 

πεδίου 

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη 
διδασκαλία των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 17 

Χρήση καινοτόμων 
μεθοδολογιών 
διδασκαλίας και 

πρόσφατη 
βιβλιογραφία 

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 9 

Πολύ καλή δομή, 
οργάνωση και 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

πεδίου. 

 

Πρόσθετα Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Βαθμολόγηση 
Παρατηρήσεις στη 
Βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, 
εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων 
προσκλήσεων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 
2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 και 2020 – 2021 

+20% επί της 
συνολικής 

βαθμολογίας 
ΝΑΙ 

Δεν έχει επιλεγεί στο 
παρελθόν 

 

10. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του κ. …………………………………. με αρ. 

πρωτ. 17614 , η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, 

με τους αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) 

σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις 
στη 

Βαθμολόγηση 
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1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ - 
Έχει διδακτορικό 

τίτλο από Ελληνικό 
Πανεπιστήμιο 

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 
στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

27  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το 
επιστημονικό πεδίο της θέσης 

0 – 15 14 

Μεγάλη συνάφεια 
διδακτορικής 

διατριβής και του 
συνόλου του 

δημοσιευμένου 
έργου με το πεδίο 

της θέσης 

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 
βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών 
ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

0 – 25 3 

Μόνο μία 
δημοσίευση σε 

περιοδικό με κριτές 
επιπέδου Q1 

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση 
του διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 10 

Έχει συμπληρώσει 
δύο χρόνια 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας/εμπειρίας 
σε συναφές πεδίο 

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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με το πεδίο της 
θέσης 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

46  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 20 

Πλήρη συνάφεια με 
την περιγραφή του 

συνόλου των 
μαθημάτων του 

πεδίου 

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη 
διδασκαλία των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 16 

Αξιοποίηση 
καινοτόμων 

μεθοδολογιών και 
θεωριών, χρήση 

παλαιότερης 
βιβλιογραφίας 

(πέραν της 5ετίας) 

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 10 

Άριστη δομή, 
οργάνωση και 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

πεδίου. 

 

 

Πρόσθετα Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Βαθμολόγηση 
Παρατηρήσεις στη 
Βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, 
εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων 
προσκλήσεων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 
2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 και 2020 – 2021 

+20% επί της 
συνολικής 

βαθμολογίας 
ΝΑΙ 

Δεν έχει επιλεγεί στο 
παρελθόν 
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11. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του κ. ………………………….. με αρ. πρωτ. 

16905, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους 

αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα 

με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις 
στη 

Βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 

Έχει διδακτορικό 
τίτλο από το 
Πανεπιστήμιο 

Μπρουνέι 

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 
στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

18,5  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το 
επιστημονικό πεδίο της θέσης 

0 – 15 13 

Μεγάλη συνάφεια 
διδακτορικού τίτλου 
και δημοσιευμένου 
έργου με το πεδίο 

της θέσης 

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 
βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών 
ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

0 – 25 5,5 

Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά με κριτές, 
και δημοσιεύσεις σε 
πρακτικά συνεδρίων 
συναφή με το πεδίο 

της θέσης 

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση 
του διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 0 

Δεν έχει 
μεταδιδακτορική 

έρευνα/εμπειρία σε 
συναφές πεδίο 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

38  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 20 

Πλήρη συνάφεια με 
την περιγραφή του 

συνόλου των 
μαθημάτων του 

πεδίου 

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη 
διδασκαλία των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 10 

Περιορισμένη χρήση 
καινοτόμων 

μεθοδολογιών και 
θεωριών και χρήση 

παλαιότερης 
βιβλιογραφίας 

(πάνω από 5ετία) 

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 8 

Κάποιες ελλείψεις 
στην οργάνωση και 
κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

πεδίου 

 

Πρόσθετα Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Βαθμολόγηση 
Παρατηρήσεις 
στη Βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, 
εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα Απόκτησης Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των 
προηγούμενων προσκλήσεων για τα 
ακαδημαϊκά έτη 2016 – 2017, 2017 – 

+20% επί της 
συνολικής 

βαθμολογίας 
ΝΑΙ 

Δεν έχει επιλεγεί στο 
παρελθόν 

ΑΔΑ: ΨΑ2Μ469Β7Δ-7ΓΝ
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2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 και 2020 
– 2021 

 

12. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης της κ. …………………………. με αρ. πρωτ. 

17865, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους 

αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα 

με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις 
στη 

Βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ - 
Έχει διδακτορικό 

τίτλο από Ελληνικό 
Πανεπιστήμιο 

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 
στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

31  

4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το 
επιστημονικό πεδίο της θέσης 

0 – 15 10 

Μερική συνάφεια 
διδακτορικού τίτλου 
και δημοσιευμένου 
έργου με το πεδίο 

της θέσης 

4β 
Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 

0 – 25 11 

Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά με κριτές, 
και δημοσιεύσεις σε 
πρακτικά συνεδρίων 
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βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών 
ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

συναφή με το πεδίο 
της θέσης 

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση 
του διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 10 

Έχει συμπληρώσει 
δύο χρόνια 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας/εμπειρίας 
σε συναφές πεδίο 
με το πεδίο της 

θέσης 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

39  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 20 

Πλήρη συνάφεια με 
την περιγραφή του 

συνόλου των 
μαθημάτων του 

πεδίου 

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη 
διδασκαλία των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 12 

Περιορισμένη χρήση 
καινοτόμων 

μεθοδολογιών και 
θεωριών και χρήση 

παλαιότερης 
βιβλιογραφίας 

(πάνω από 5ετία) 

5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 7 

Κάποιες ελλείψεις 
στη δομή, 

οργάνωση και 
κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

πεδίου 
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Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Βαθμολόγηση 
Παρατηρήσεις στη 
Βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, 
εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων 
προσκλήσεων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 
2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 και 2020 – 2021 

+20% επί της 
συνολικής 

βαθμολογίας 
0 

Έχει επιλεγεί στο 
παρελθόν 

 

13. Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του κ. ………………………… με αρ. πρωτ. 

17284, η Τριμελής Επιτροπή καταλήγει στα κάτωθι βάσει των ακολούθων κριτηρίων, με τους 

αντίστοιχους συντελεστές στάθμισης της βαρύτητας κάθε κριτηρίου (βαθμολογίας) σύμφωνα 

με τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:  

α/α Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 

Βαθμολόγησης 
Βαθμολόγηση 

Παρατηρήσεις 
στη 

Βαθμολόγηση 

1 

Λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης 
Διδακτορικής Διατριβής) μετά την 
01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

2 

Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ - 
Έχει διδακτορικό 

τίτλο από Ελληνικό 
Πανεπιστήμιο 

3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 
στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ  

4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

30  
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4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το 
επιστημονικό πεδίο της θέσης 

0 – 15 10 

Μερική συνάφεια 
διδακτορικού τίτλου 
και δημοσιευμένου 
έργου με το πεδίο 

της θέσης 

4β 

Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 
βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών 
ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

0 – 25 15 

Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά με κριτές, 
και δημοσιεύσεις σε 
πρακτικά συνεδρίων 
συναφή με το πεδίο 

της θέσης 

4γ 

Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 
μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση 
του διδακτορικού διπλώματος) 

0 – 10 5 

Έχει συμπληρώσει 1 
χρόνο 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας/εμπειρίας 
σε συναφές πεδίο 
με το πεδίο της 

θέσης 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

25  

5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 10 

Αρκετές ελλείψεις 
στην περιγραφή 

των μαθημάτων του 
πεδίου 

5β 

Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
θεωριών & βιβλιογραφίας στη 
διδασκαλία των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 8 

Πολύ περιορισμένη 
χρήση καινοτόμων 
μεθοδολογιών και 
θεωριών και χρήση 

παλαιότερης 
βιβλιογραφίας 

(πάνω από 5ετία 
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5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 7 

Κάποιες ελλείψεις 
στη δομή, 

οργάνωση και 
κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

πεδίου 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Βαθμολόγηση 
Παρατηρήσεις στη 
Βαθμολόγηση 

Προσαύξηση βαθμολογίας κατά 20%, 
εφόσον δεν έχει επιλεγεί σε άλλο πρόγραμμα 
Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων 
προσκλήσεων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 
2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 και 2020 – 2021 

+20% επί της 
συνολικής 

βαθμολογίας 
0 

Έχει επιλεγεί στο 
παρελθόν 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

15067/07.07.2022, ως προς τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τη βαθμολογία των προτάσεων 

(ή αιτήσεων), η Τριμελής Επιτροπή καταρτίζει τους εξής προσωρινούς πίνακες κατάταξης και 

αποκλεισθέντων ανά επιστημονικό πεδίο και εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, 

την επιλογή:  

1. την κ. ……………………………. με συνολική βαθμολογία 91,2 στο Επιστημονικό Πεδίο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:  

βάσει των κριτηρίων και των συντελεστών βαρύτητας της προαναφερόμενης πρόσκλησης εκδήλωσης 

για την ανάθεση έργου σε νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 

2022-2023, στο πλαίσιο του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 στο Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου» με Κ.Α. 80653 (κωδικός MIS: 5180979), η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 

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

Πρόσκλησης 58565/06.06.2022, κωδ. ΕΔΒΜ191) και η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε περίπτωση 

μη αποδοχής του έργου από τον επιλεγέντα, προτείνονται κατά σειρά βαθμολογίας οι επιλαχόντες του 

Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου. 
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Επιστημονικό Πεδίο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:  

 

α/α Ονοματεπώνυμο 
Αρ. Πρωτοκόλλου 

αίτησης υποψηφίου 
Βαθμολογία 

1  17513 91,2 

2  17707 89 

3  17614 87,6 

4  17892 77,4 

5  15812 70 

6  17865 70 

7  16905 67,8 

8  17759 64,8 

9  17222 63,5 

10  17474 63,5 

11  17328 61,5 

12  17284 55 

13  17151 54 

Πίνακας Αποκλεισθέντων Υποψηφίων 

α/α Ονοματεπώνυμο 
Αρ. Πρωτοκόλλου 

αίτησης υποψηφίου 
Λόγος αποκλεισμού 

1 - - . 
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Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης: 

 

Βασιλική Αυγερινού 

Αν. Καθηγήτρια ΤΟΔΑ 

           Πρόεδρος 

              

Πηνελόπη 

Αθανασοπούλου 

Αν. Καθηγήτρια ΤΟΔΑ 

Γραμματέας 

 

Ευθαλία Χατζηγιάννη 

Αν. Καθηγήτρια ΤΟΔΑ 

Μέλος 
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