
   

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
            

                                                                        Απόφαση 35/13.09.2022 

        Της 194ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
                  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 13-09-2022 

 

Την 13η 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 194η Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών 

και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 20544/09.09.2022 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. Αντωνοπούλου Παναγιώτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διαχείρισης Αθλητισμού, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τηλεδιάσκεψης). 

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

μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

8. Καστανιώτη Αικατερίνη, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τακτικό μέλος (μέσω 

τηλεδιάσκεψης). 

9. Καραγιώργος Γρηγόρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

10. Τσελίκας Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και Ψηφιακών 

Τεχνών, αναπληρωματικό  μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

14. 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 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ



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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).  

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

και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

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

τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης). 

19. Σπυροπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

20. Τζιαφέρη Στυλιανή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής, τακτικό μέλος 

(μέσω τηλεδιάσκεψης). 

 

Απόντες:  

1. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 

τακτικό μέλος.   

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

Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απούσα). 

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

τακτικό μέλος (αιτιολογημένα απούσα).  

 

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 09:31 π.μ. 

 

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

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 
Θέμα 35: Έγκριση Αποσπάσματος Πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, 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 Παναγιώτης Λιαργκόβας). 

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

το υπ΄ αριθμ. 01/05.09.2022 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 

Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Παναγιώτη Ευαγγελόπουλου  (αρ. εισ. πρωτ. ΕΛΚΕ 19909/05.09.2022).  

 

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). 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ



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 18ης/31.08.2022 Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 

Τεχνολογίας (θέμα 2),  

 

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

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, 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 

1 Λογιστική  

Λογιστική Ι 

17203/25-07-2022 87,00 

17859/28-07-2022 77,00 

Λογιστική ΙΙ 
17958/28-07-2022 63,50 

16738/21-07-2022 61,00 

Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση 

17294/26-07-2022 59,00 

16327/19-07-2022 55,00 

2 
Προγραμματισμός και 

Βάσεις Δεδομένων 

Βάσεις Δεδομένων 

17928/28-07-2022 90,00 

17579/27-07-2022 88,80 

17053/25-07-2022 88,00 

Προγραμματισμός Ι 
17936/28-07-2022 74,00 

17351/26-07-2022 60,00 

Προγραμματισμός ΙΙ 

16922/22-07-2022 51,00 

17920/28-07-2022 44,00 

16503/20-07-2022 34,00 

3 
Ανάλυση Δεδομένων και 

Τεχνητή Νοημοσύνη 

Εισαγωγή στην Τεχνητή 
Νοημοσύνη 17588/27-07-2022 88,80 

17857/28-07-2022 74,00 

15814/12-07-2022 58,00 
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Μαθηματικός 
Προγραμματισμός 

17356/26-07-2022 51,00 

16754/21-07-2022 49,00 

Ανάλυση Μεγάλων 
Δεδομένων 

17923/28-07-2022 44,00 

 

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ  

α/α Επιστημονικό Πεδίο Αρ. Πρωτοκόλλου αίτησης υποψηφίου 

1 Λογιστική  - 

2 
Προγραμματισμός και Βάσεις 

Δεδομένων 
- 

3 
Ανάλυση Δεδομένων και Τεχνητή 

Νοημοσύνη 
- 

 
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, 13 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
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 18ΗΣ/2021-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Στην Τρίπολη σήμερα, την 31η Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, ύστερα από πρόσκληση του 
Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Ευαγγελόπουλου, η  Συνέλευση συνήλθε μέσω τηλεδιάσκεψης, για να 
συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέμα: 

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

Θέμα 2. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης για το έργο «Απόκτηση 
Ακαδημαϊκής Διδακτικής εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού 2022-2023 στο 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» 

Κατά τη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντες με τηλεδιάσκεψη οι εξής:  

1. Κριεμάδης Αθανάσιος, Αναπληρωτής Πρόεδρος 

2. Λιαργκόβας Παναγιώτης 

3. Αναστασίου Αθανάσιος 

4. Αποστολόπουλος Νικόλαος 

5. Κακούρης Αλέξανδρος 

6. Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος 

7. Κουτσομπίνας Θεόδωρος 

Απών ήταν ο Πρόεδρος της Συνέλευσης, Αναπλ. Καθηγητής Ευαγγελόπουλος Παναγιώτης και στη συνεδρίαση 
προέδρευσε ο αναπληρωτής πρόεδρος, Καθηγητής Κριεμάδης Αθανάσιος.  

Η συνέλευση βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 
Κατόχους Διδακτορικού 2022-23 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» τα μέλη της Συνέλευσης, κατόπιν διαλογικής 
συζήτησης, ομόφωνα αποφασίζουν να εγκρίνουν την Εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης (με την υπ’ 
αρ. πρωτ. 172/24.08.2022 επιστολή τους), η οποία ορίστηκε με την Απόφαση 2/28.06.2022 της 187ης Συνεδρίασης 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αποτελούμενη από τους κ.κ. 1) 
Επίκουρο Καθηγητή Νικόλαο Αποστολόπουλο 2) Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανάσιο Αναστασίου και 3) 
Επίκουρο Καθηγητή Δημήτριο Σπηλιωτόπουλο και ομόφωνα επικυρώνουν το Πρακτικό Αξιολόγησης των 
υποψηφίων, έτσι όπως επισυνάπτεται ως Παράρτημα.  

   

 
Ο  Αναπληρωτής Πρόεδρος 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 
& Τεχνολογίας 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
 
 
    
Καθηγητής Αθανάσιος Κριεμάδης            
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 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο:  2710 372130  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

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

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 

1. Αποστολόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος 

2. Αναστασίου Αθανάσιος,  Αναπληρωτής Καθηγητής, Γραμματέας 

3. Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος 

τα οποία ορίσθηκαν σύμφωνα με την Απόφαση 2/28.06.2022 της 187ης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διενήργησαν αξιολόγηση των προτάσεων  

και των δικαιολογητικών της ανωτέρω Πρόσκλησης που υπεβλήθησαν μέχρι και τις 28.07.2022, στην 

ιστοσελίδα https://submissions.uop.gr/ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 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 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. 

Αντικείμενο θέσης 

Αυτοδύναμη διδασκαλία των μαθημάτων που αντιστοιχούν στο επιστημονικό πεδίο της θέσης, για την 

οποία επιλέγονται οι υποψήφιοι 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: 

i. 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. 

ii. θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. 

iii. θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου 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. 

Αμοιβή 
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Η συνολική δαπάνη ανά ωφελούμενο στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων ανέρχεται έως το 

ποσό των 12.510,00 € ανά ακαδημαϊκό έτος, ανάλογα με το πλήθος των μαθημάτων κάθε 

επιστημονικού πεδίου (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, εργοδότη 

ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ) και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. β 

του νόμου 4308/2014 και του άρθρου 28 του ν. 4354/2015. Σε περίπτωση υπαγωγής στις διατάξεις 

της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, στο ανωτέρω ποσό θα συμπεριλαμβάνονται οι 

αναλογούσες εισφορές ΕΦΚΑ. 

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

πρωτοκόλλου: 

- Επιστημονικό Πεδίο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

α/α Αρ. Πρωτοκόλλου 

1 16327/19-07-2022 

2 16738/21-07-2022 

3 17203/25-07-2022 

4 17294/26-07-2022 

5 17859/28-07-2022 

6 17958/28-07-2022 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του/της υποψηφίου με αρ. πρωτ. 16327/19-07-2022, 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 NAI  

2 Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 

ΝΑΙ/ΟΧΙ -  

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ NAI  

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 15 5 

Πολύ περιορισμένο 
μέρος του 

δημοσιευμένου 
έργου και της 
διδακτορικής 

διατριβής 
παρουσιάζει 

συνάφεια με το 
επιστημονικό 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 7 

Το κατατεθειμένο 
έργο δεν είναι 
συναφές με το 

επιστημονικό 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 

Διαθέτει 
αποδεδειγμένη μετα 

διδακτορική 
έρευνα/εμπειρία σε 

οριακά 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 

  

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 14 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 

κατά περιορισμένο 
μέρος συναφή με 

την περιγραφή του 
συνόλου των 

μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 13 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

αξιοποιούν σε 
μέτριο βαθμό 
καινοτόμες 

μεθοδολογίες, 
θεωρίες και 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

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

0 – 10 6 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται σε 
μέτριο βαθμό στη 
δομή, οργάνωση, 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

επιστημονικού 
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 – 

20% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 και 2020 – 2021 

πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του/της υποψηφίου με αρ. πρωτ. 16738/21-07-2022, 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 NAI  

2 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ -  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ NAI  

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 15 5 

Το δημοσιευμένο 
έργου και η 
διδακτορική 

διατριβή 
παρουσιάζουν 
περιορισμένη 

συνάφεια με το 
επιστημονικό πεδίο 

της θέσης 

4β Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 0 – 25 8 Έχει περιορισμένο 
δημοσιευμένο έργο, 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 
βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών 
ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

μεγάλο μέρος του 
οποίου δεν είναι 
συναφές με το 

επιστημονικό 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 8 

Διαθέτει 
αποδεδειγμένη μετα 

διδακτορική 
έρευνα/εμπειρία σε 

οριακά 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 

  

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

0 – 20 16 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 

κατά μεγάλο μέρος 
συναφή με την 
περιγραφή του 
συνόλου των 

μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 16 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

αξιοποιούν σε 
μεγάλο βαθμό 

καινοτόμες 
μεθοδολογίες, 
θεωρίες και 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 8 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται σε 
μεγάλο βαθμό στη 
δομή, οργάνωση, 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

επιστημονικού 
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% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του/της υποψηφίου με αρ. πρωτ. 17203/25-07-2022, 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 NAI  

2 Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 

ΝΑΙ/ΟΧΙ -  

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ NAI  

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 15 13 

Το δημοσιευμένο 
έργου και η 
διδακτορική 

διατριβή 
παρουσιάζουν πολύ 
μεγάλη συνάφεια με 

το επιστημονικό 
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 20 

Έχει κατατεθεί 
δημοσιευμένο έργο, 
μεγάλο μέρος του 

οποίου είναι 
συναφές με το 

επιστημονικό πεδίο 
της θέσης και 

υπολογίστηκε με 
βάση τις οδηγίες 
της προκήρυξης 

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 

Αποδεδειγμένη 
εμπειρία μετά τη 

λήψη του 
διδακτορικού σε 
συνάφεια με τη 

θέση 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 17 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 

κατά μεγάλο μέρος 
συναφή με την 
περιγραφή του 
συνόλου των 

μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 18 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

αξιοποιούν σε 
μεγάλο βαθμό 

καινοτόμες 
μεθοδολογίες, 
θεωρίες και 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

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

0 – 10 9 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται σε 
μεγάλο βαθμό στη 
δομή, οργάνωση, 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

επιστημονικού 
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 – 

20% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 και 2020 – 2021 

πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του/της υποψηφίου με αρ. πρωτ. 17294/26-07-2022, 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 NAI  

2 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ -  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ NAI  

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 15 1 

Το δημοσιευμένο 
έργο και η 

διδακτορική 
διατριβή 

παρουσιάζει μερική 
συνάφεια με το 

επιστημονικό πεδίο 
της θέσης 

4β 
Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 

- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 

0 – 25 5 
Έχει κατατεθεί 

δημοσιευμένο έργο, 
μεγάλο μέρος του 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών 
ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

οποίου είναι δεν 
είναι συναφές με το 
επιστημονικό 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 8 

Διαθέτει 
αποδεδειγμένη μετα 

διδακτορική 
έρευνα/εμπειρία σε 

οριακά 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 

  

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

0 – 20 18 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 

κατά μεγάλο μέρος 
συναφή με την 
περιγραφή του 
συνόλου των 

μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 18 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

αξιοποιούν σε 
μεγάλο βαθμό 

καινοτόμες 
μεθοδολογίες, 
θεωρίες και 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 9 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται σε 
μεγάλο βαθμό στη 
δομή, οργάνωση, 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

επιστημονικού 
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% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του/της υποψηφίου με αρ. πρωτ. 17859/28-07-2022, 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 NAI  

2 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ -  

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 
στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ NAI  

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 15 15 

Το δημοσιευμένο 
έργο και η 

διδακτορική 
διατριβή 

παρουσιάζουν 
συνάφεια με το 

επιστημονικό 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 

Έχει κατατεθεί 
δημοσιευμένο έργο, 
μεγάλο μέρος του 

οποίου είναι 
συναφές με το 

επιστημονικό 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 

διαθέτει 
αποδεδειγμένη μετα 

διδακτορική 
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 

  

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

0 – 20 15 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 

κατά μεγάλο μέρος 
συναφή με την 
περιγραφή του 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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συνόλου των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 15 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

αξιοποιούν σε 
μεγάλο βαθμό 

καινοτόμες 
μεθοδολογίες, 
θεωρίες και 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

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

0 – 10 8 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται σε 
μεγάλο βαθμό στη 
δομή, οργάνωση, 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

επιστημονικού 
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% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του/της υποψηφίου με αρ. πρωτ. 17958/28-07-2022, 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 NAI  

2 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ -  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ NAI  

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 15 10 

Το δημοσιευμένο 
έργου και η 
διδακτορική 

διατριβή 
παρουσιάζουν 

σχετική συνάφεια 
με το επιστημονικό 

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 

0 – 25 8 

Έχει περιορισμένο 
δημοσιευμένο έργο, 
μεγάλο μέρος του 
οποίου δεν είναι 

απόλυτα συναφές 
με το επιστημονικό 
πεδίο της θέσης. 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

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 

Διαθέτει 
αποδεδειγμένη μετα 

διδακτορική 
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 

  

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

0 – 20 15 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 

κατά μεγάλο μέρος 
συναφή με την 
περιγραφή του 
συνόλου των 

μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 15 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

αξιοποιούν σε 
μεγάλο βαθμό 

καινοτόμες 
μεθοδολογίες, 
θεωρίες και 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

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

0 – 10 8 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται σε 
μεγάλο βαθμό στη 
δομή, οργάνωση, 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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επιστημονικού 
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% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Επιστημονικό Πεδίο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

α/α Αρ. Πρωτοκόλλου 

1 16503/20-07-2022 

2 16922/22-07-2022 

3 17053/25-07-2022 

4 17351/26-07-2022 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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5 17579/27-07-2022 

6 17936/28-07-2022 

    7 17928/28-07-2022 

   8 17920/28-07-2022 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του/της υποψηφίου με αρ. πρωτ. 16503/20-07-2022, 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 NAI  

2 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ -  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ NAI  

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 15 3 

Πολύ περιορισμένο 
μέρος του 

δημοσιευμένου 
έργου και της 
διδακτορικής 

διατριβής 
παρουσιάζει 

συνάφεια με το 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ



 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο:  2710 372130  

 

 

24 

 

επιστημονικό 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 

Το κατατεθειμένο 
έργο δεν είναι 
συναφές με το 

επιστημονικό 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 κατατεθεί 
βεβαίωση 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 20 13 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 

κατά περιορισμένο 
μέρος συναφή με 

την περιγραφή του 
συνόλου των 

μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 13 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

αξιοποιούν σε 
μέτριο βαθμό 
καινοτόμες 

μεθοδολογίες, 
θεωρίες και 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ



 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο:  2710 372130  

 

 

25 

 

επιστημονικού 
πεδίου 

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

0 – 10 5 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται σε 
μέτριο βαθμό στη 
δομή, οργάνωση, 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

επιστημονικού 
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% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του/της υποψηφίου με αρ. πρωτ. 16922/22-07-2022, 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 NAI  

2 Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 

ΝΑΙ/ΟΧΙ -  

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ NAI  

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 15 2 

Το δημοσιευμένο 
έργου και η 
διδακτορική 

διατριβή 
παρουσιάζουν 

ελάχιστη συνάφεια 
με το επιστημονικό 

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 4 

Έχει κατατεθεί πολύ 
περιορισμένο 

δημοσιευμένο έργο 
μερικώς συναφές με 

το επιστημονικό 
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 κατατεθεί 
βεβαίωση 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 20 20 
Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 
συναφή με την 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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περιγραφή του 
συνόλου των 

μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 16 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 
αξιοποιούν 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

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

0 – 10 9 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται 
στη δομή, 
οργάνωση, 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

επιστημονικού 
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% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του/της υποψηφίου με αρ. πρωτ. 17053/25-07-2022, 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: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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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 NAI  

2 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ -  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ NAI  

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 15 15 

Το δημοσιευμένο 
έργου και η 
διδακτορική 

διατριβή 
παρουσιάζουν 

συνάφεια με το 
επιστημονικό 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 

Έχει κατατεθεί 
πλούσιο 

δημοσιευμένο έργο, 
μεγάλο μέρος του 

οποίου είναι 
συναφές με το 

επιστημονικό πεδίο 
της θέσης και 

υπολογίστηκε με 
βάση τις οδηγίες 
της προκήρυξης 

4γ Αποδεδειγμένη μεταδιδακτορική́ 
έρευνα/εμπειρία σε συναφές πεδίο (2,5 

0 – 10 0 Έχει κατατεθεί 
βεβαίωση 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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μονάδες ανά εξάμηνο και μέχρι 2 έτη. 
Αφορά απασχόληση μετά την κτήση 
του διδακτορικού διπλώματος) 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας (λιγότερο 

από εξάμηνο) 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 20 20 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας συναφή 
με την περιγραφή 
του συνόλου των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 18 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 
αξιοποιούν 
καινοτόμες 

μεθοδολογίες, 
θεωρίες και 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

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

0 – 10 10 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται 
στη δομή, 
οργάνωση, 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

επιστημονικού 
πεδίου 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης 
Μονάδες 
Βαθμολόγησης 

Βαθμολόγηση 
Παρατηρήσεις στη 
βαθμολόγηση 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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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% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του/της υποψηφίου με αρ. πρωτ. 17351/26-07-2022, 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 NAI  

2 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ -  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ NAI  

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 15 2 

Το δημοσιευμένο 
έργου και η 
διδακτορική 

διατριβή 
παρουσιάζουν 

ελάχιστη συνάφεια 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ



 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο:  2710 372130  

 

 

31 

 

με το επιστημονικό 
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 

Έχει κατατεθεί 
δημοσιευμένο έργο, 
ελάχιστο μέρος του 

οποίου είναι 
συναφές με το 

επιστημονικό πεδίο 
της θέσης και 

υπολογίστηκε με 
βάση τις οδηγίες 
της προκήρυξης 

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 κατατεθεί 
βεβαίωση 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 20 16 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι σε 
καλό βαθμό συναφή 
με την περιγραφή 
του συνόλου των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 17 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

αξιοποιούν σε 
μεγάλο βαθμό 

καινοτόμες 
μεθοδολογίες, 
θεωρίες και 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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επιστημονικού 
πεδίου 

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

0 – 10 9 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται σε 
μεγάλο βαθμό στη 
δομή, οργάνωση, 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

επιστημονικού 
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% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του/της υποψηφίου με αρ. πρωτ. 17579/27-07-2022, 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 NAI  

2 Αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο για τις περιπτώσεις 

ΝΑΙ/ΟΧΙ -  

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ NAI  

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 15 15 

Ικανοποιητικό μέρος 
του δημοσιευμένου 

έργου και της 
διδακτορικής 

διατριβής 
παρουσιάζει 

συνάφεια με το 
επιστημονικό 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 

Έχει κατατεθεί 
συναφές 

δημοσιευμένο έργο, 
το οποίο 

υπολογίστηκε 
σύμφωνα με τις 

οδηγίες της 
προκήρυξης 

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 κατατεθεί 
βεβαίωση 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας όπως 
ορίζεται στην 
προκήρυξη 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 18 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 

κατά επαρκές μέρος 
συναφή με την 
περιγραφή του 
συνόλου των 

μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 8 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας δεν 

έχουν πληροφορίες 
για τη βιβλιογραφία  

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

0 – 10 8 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται σε 
καλό βαθμό στη 
δομή, οργάνωση, 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

επιστημονικού 
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% 20% 

Έχει κατατεθεί η 
αναγκαία σχετική ΥΔ 
του υποψηφίου, 
όπως ζητείται στην 
προκήρυξη 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του/της υποψηφίου με αρ. πρωτ. 17936/28-07-2022, 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 NAI  

2 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ -  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ NAI  

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 15 11 

Το δημοσιευμένο 
έργο και η 

διδακτορική 
διατριβή 

παρουσιάζει μερική 
συνάφεια με το 

επιστημονικό 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 

Έχει κατατεθεί 
μερικώς συναφές 

δημοσιευμένο έργο 
ακαδημαϊκού 

επιπέδου το οποίο 
υπολογίστηκε 

σύμφωνα με τις 
οδηγίες της 
προκήρυξης 

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 κατατεθεί 
βεβαίωση 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας όπως 
ορίζεται στην 
προκήρυξη 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 20 20 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 
συναφή με την 
περιγραφή του 
συνόλου των 

μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 18 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

αξιοποιούν σε καλό 
βαθμό καινοτόμες 

μεθοδολογίες, 
θεωρίες και 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

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

0 – 10 10 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται 
στη δομή, 
οργάνωση, 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

επιστημονικού 
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 

20% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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προσκλήσεων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 
2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 και 2020 – 2021 

Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του/της υποψηφίου με αρ. πρωτ. 17928/28-07-2022, 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 NAI  

2 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ -  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ NAI  

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 15 15 

Το δημοσιευμένο 
έργο και η 

διδακτορική 
διατριβή 

παρουσιάζει πλήρη  
συνάφεια με το 

επιστημονικό πεδίο 
της θέσης 

4β Συναφές Δημοσιευμένο Έργο: 0 – 25 25 Έχει κατατεθεί 
πλούσιο συναφές 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά, βιβλία και κεφάλαια 
βιβλίων ή τόμων, ανακοινώσεις σε 
συνέδρια ή/και 

- Portfolio εργασιών και μελετών 
ή/και 

- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

δημοσιευμένο έργο 
ακαδημαϊκού 

επιπέδου το οποίο 
υπολογίστηκε 

σύμφωνα με τις 
οδηγίες της 
προκήρυξης 

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 κατατεθεί 
βεβαίωση 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας όπως 
ορίζεται στην 
προκήρυξη 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 20 20 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 

πλήρως συναφή με 
την περιγραφή του 

συνόλου των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 20 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 
αξιοποιούν 
καινοτόμες 

μεθοδολογίες, 
θεωρίες και 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 10 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται 
πλήρως στη δομή, 

οργάνωση, 
κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

επιστημονικού 
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% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του/της υποψηφίου με αρ. πρωτ. 17920/28-07-2022, 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 NAI  

2 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ -  

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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3 
Υποβολή σχεδιαγράμματος διδασκαλίας 
για όλα τα μαθήματα που αναφέρονται 
στο επιστημονικό πεδίο 

ΝΑΙ/ΟΧΙ NAI  

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 15 8 

Δεν έχει κατατεθεί 
δημοσιευμένο έργο. 

Η διδακτορική 
διατριβή 

παρουσιάζει μερική 
συνάφεια με το 

επιστημονικό 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 
Δεν έχει κατατεθεί 
δημοσιευμένο έργο  

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 κατατεθεί 
βεβαίωση 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας από 

1/4/2021 (πάνω 
από 2 εξάμηνα) 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 20 12 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 

σχετικά συναφή με 
την περιγραφή του 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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συνόλου των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 12 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

αξιοποιούν σε 
μέτριο βαθμό 
καινοτόμες 

μεθοδολογίες, 
θεωρίες και 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

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

0 – 10 7 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται σε 
μερικώς στη δομή, 

οργάνωση, 
κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

επιστημονικού 
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% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 
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- Επιστημονικό Πεδίο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ TEXNHTH NOHMOΣΥΝΗ 

α/α Αρ. Πρωτοκόλλου 

1 15814/12-07-2022 

2 16754/21-07-2022 

3 17356/26-07-2022 

4 17588/27-07-2022 

5 17857/28-07-2022 

6 17923/28-07-2022 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του υποψηφίου με Α.Π. 15814/12-07-2022, 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 -  

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 

  

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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4α 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου με το 
επιστημονικό πεδίο της θέσης 

0 – 15 11 

Το δημοσιευμένο 
έργο και η 

διδακτορική 
διατριβή 

παρουσιάζουν 
συνάφεια με το 

επιστημονικό 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 

Έχει κατατεθεί 
συναφές 

δημοσιευμένο έργο 
ακαδημαϊκού 

επιπέδου 

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 κατατεθεί 
βεβαίωση 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας  

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 20 15 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 

κατά μεγάλο μέρος 
συναφή με την 
περιγραφή του 
συνόλου των 

μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 0 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας δεν 

αναφέρουν 
καινοτόμες 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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μεθοδολογίες, 
θεωρίες και 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

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

0 – 10 7 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται σε 
καλό βαθμό στη 
δομή, οργάνωση, 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

επιστημονικού 
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% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. 16754/21-07-2022, 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 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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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 -  

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 

  

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

0 – 15 1 

Το δημοσιευμένο 
έργου και η 
διδακτορική 

διατριβή 
παρουσιάζουν 

ελάχιστη συνάφεια 
με το επιστημονικό 

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 2 

Πολύ περιορισμένο 
μέρος του 

δημοσιευμένου 
έργου είναι 

συναφές με το 
αντικείμενο 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 κατατεθεί 
βεβαίωση 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 20 20 

Τα 
σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 
συναφή με την 
περιγραφή του 
συνόλου των 

μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 16 

Τα 
σχεδιαγράμματα 

διδασκαλίας 
αξιοποιούν 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

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

0 – 10 10 

Τα 
σχεδιαγράμματα 

διδασκαλίας 
ανταποκρίνονται 

πλήρως στη δομή, 
οργάνωση, 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων 

του επιστημονικού 
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 

20% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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προσκλήσεων για τα ακαδημαϊκά έτη 2016 – 
2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 
2020 και 2020 – 2021 

Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. 17356/26-07-2022, 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 -  

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 

  

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

0 – 15 1 

Το δημοσιευμένο 
έργου και η 
διδακτορική 
διατριβής 

παρουσιάζει 
ελάχιστη συνάφεια 
με το επιστημονικό 

πεδίο της θέσης 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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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 0 
Δεν έχει κατατεθεί 

συναφές 
δημοσιευμένο έργο 

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 

Έχει κατατεθεί 
βεβαίωση 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας σε μη 
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 

  

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

0 – 20 20 

Τα 
σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 

απολύτως συναφή 
με την περιγραφή 
του συνόλου των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 20 

Τα 
σχεδιαγράμματα 

διδασκαλίας 
αξιοποιούν πλήρως 

καινοτόμες 
μεθοδολογίες, 
θεωρίες και 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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5γ 
Δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

0 – 10 10 

Τα 
σχεδιαγράμματα 

διδασκαλίας 
ανταποκρίνονται 

πλήρως στη δομή, 
οργάνωση, 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων 

του επιστημονικού 
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% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

 
 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. 17588/27-07-2022, 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 

ΝΑΙ/ΟΧΙ -  

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού) 

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 

  

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

0 – 15 15 

Το δημοσιευμένο 
έργου και η 
διδακτορική 

διατριβή 
παρουσιάζουν 

πλήρη συνάφεια 
με το επιστημονικό 

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 

Έχει κατατεθεί 
συναφές 

δημοσιευμένο 
έργο, το οποίο 
υπολογίστηκε 

σύμφωνα με τις 
οδηγίες της 
προκήρυξης 

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 κατατεθεί 
βεβαίωση 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας όπως 
ορίζεται στην 
προκήρυξη 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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5α 
Συνάφεια με την περιγραφή του 
συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 18 

Τα 
σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 

κατά επαρκές 
μέρος συναφή με 

την περιγραφή του 
συνόλου των 

μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 8 

Τα 
σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας δεν 

έχουν πληροφορίες 
για τη 

βιβλιογραφία  

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

0 – 10 8 

Τα 
σχεδιαγράμματα 

διδασκαλίας 
ανταποκρίνονται 

σε καλό βαθμό στη 
δομή, οργάνωση, 

κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων 

του επιστημονικού 
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% 20% 

Έχει κατατεθεί η 
αναγκαία σχετική ΥΔ 
του υποψηφίου, 
όπως ζητείται στην 
προκήρυξη 

 
 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. 17857/28-07-2022, 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 -  

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 

  

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

0 – 15 11 

Το δημοσιευμένο 
έργου και η 
διδακτορική 

διατριβή 
παρουσιάζει μερική 

συνάφεια με το 
επιστημονικό 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 

0 – 25 15 
Έχει κατατεθεί 

μερικώς συναφές 
δημοσιευμένο έργο 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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- Αποδεδειγμένη καλλιτεχνική 
δραστηριότητα 

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 κατατεθεί 
βεβαίωση 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας  

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 20 20 

Τα 
σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 

απολύτως συναφή 
με την περιγραφή 
του συνόλου των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

5β 

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

0 – 20 18 

Τα 
σχεδιαγράμματα 

διδασκαλίας 
αξιοποιούν σε 
πολύ μεγάλο 

βαθμό καινοτόμες 
μεθοδολογίες, 
θεωρίες και 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

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

0 – 10 10 

Τα 
σχεδιαγράμματα 

διδασκαλίας 
ανταποκρίνονται 
σε πολύ μεγάλο 
βαθμό στη δομή, 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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οργάνωση, 
κατανομή της ύλης 

των μαθημάτων 
του επιστημονικού 

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% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

 
 

Μετά από μελέτη του φακέλου της πρότασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. 17923/28-07-2022, 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 NAI  

2 

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ -  

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

ΝΑΙ/ΟΧΙ NAI  

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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4 
Βιογραφικό σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 15 8 

Δεν έχει κατατεθεί 
δημοσιευμένο έργο. 

Η διδακτορική 
διατριβή 

παρουσιάζει μερική 
συνάφεια με το 

επιστημονικό 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 
Δεν έχει κατατεθεί 
δημοσιευμένο έργο  

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 κατατεθεί 
βεβαίωση 

μεταδιδακτορικής 
έρευνας από 

1/4/2021 (πάνω 
από 2 εξάμηνα) 

5 

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

Σύνολο από 0 
έως 50 

επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως 

  

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

0 – 20 12 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας είναι 

σχετικά συναφή με 
την περιγραφή του 

συνόλου των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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5β 

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

0 – 20 12 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

αξιοποιούν σε 
μέτριο βαθμό 
καινοτόμες 

μεθοδολογίες, 
θεωρίες και 
σύγχρονη 

βιβλιογραφία στη 
διδασκαλία των 
μαθημάτων του 
επιστημονικού 

πεδίου 

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

0 – 10 7 

Τα σχεδιαγράμματα 
διδασκαλίας 

ανταποκρίνονται σε 
μερικώς στη δομή, 

οργάνωση, 
κατανομή της ύλης 
των μαθημάτων του 

επιστημονικού 
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% 0 

Ο/Η υποψήφιος έχει 
επιλεγεί σε άλλο 
πρόγραμμα 
Απόκτησης 
Ακαδημαϊκής 
Διδακτικής 
Εμπειρίας, στο 
πλαίσιο των 
προηγούμενων 
προσκλήσεων 

 

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 ανα επιστημονικό 

πεδίο και εισηγείται ομόφωνα και χωρίς καμία επιφύλαξη, (α) για το επιστημονικό πεδίο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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την επιλογή του υποψηφίου κ. ……………. με Α.Π. 17203/25-07-2022 με συνολική 

βαθμολογία 87,   (β) για το επιστημονικό πεδίο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ την επιλογή του  υποψηφίου κ. ………………… με Α.Π. 17928/28-07-2022 με 

συνολική βαθμολογία 90 (γ) για το επιστημονικό πεδίο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ TEXNHTH 

NOHMOΣΥΝΗ  την επιλογή του υποψηφίου κ. …………….... με Α.Π. 17588/27.07.2022 με 

συνολική βαθμολογία 88.8, 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 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. Σε 

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

επιλαχόντες του Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων του επιστημονικού πεδίου. 

Επιστημονικό Πεδίο ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων 

α/α Αρ. Πρωτοκόλου Βαθμολογία 

 17203/25-07-2022 87 

 17859/28-07-2022 77 

 17958/28-07-2022 63,5 

 16738/21-07-2022 61 

 17294/26-07-2022 59 

 16327/19-07-2022 55 

Πίνακας Αποκλεισθέντων Υποψηφίων 

α/α Αρ. Πρωτοκόλου Λόγος αποκλεισμού 

   

Επιστημονικό Πεδίο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων 

α/α Αρ. Πρωτοκόλου Βαθμολογία 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ



 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο:  2710 372130  
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1 17928/28-07-2022 90 

2 17579/27-07-2022 88.8 

3 17053/25-07-2022 88 

4 17936/28-07-2022 74 

5 17351/26-07-2022 60 

6 16922/22-07-2022 51 

7 17920/28-07-2022 44 

8 16503/20-07-2022 34 

 

 

Επιστημονικό Πεδίο ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ TEXNHTH NOHMOΣΥΝΗ 

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων 

 

α/α Αρ. Πρωτοκόλου Βαθμολογία 

1 17588/27-07-2022 88.8 

2 17857/28-07-2022 74 

3 15814/12-07-2022 58 

4 17356/26-07-2022 51 

5 16754/21-07-2022 49 

6 17923/28-07-2022 44 

 

 

Τρίπολη, 24/8/2022 

Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ



 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη 

Τηλέφωνο:  2710 372130  
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1. Αποστολόπουλος Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Πρόεδρος 

 

 

 

2. Αναστασίου Αθανάσιος,  Αναπληρωτής Καθηγητής, Γραμματέας 

 

 

 

3. Σπηλιωτόπουλος Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος 

 

 

ΑΔΑ: Ω8Τ0469Β7Δ-ΖΧΕ
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