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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Απόφαση 36/01.09.2020
Της 118ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στις 01-09-2020
Την 1η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων «Κωνσταντίνος Α.
Δημόπουλος», στο κτίριο της Πρυτανείας, στην Τρίπολη, έλαβε χώρα η 118η Συνεδρίαση της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. πρωτ.
13000/28.08.2020 Πρόσκλησης της Προέδρου, Καθηγήτριας κ. Σοφίας Ζυγά.
Παρόντες:
1. Ζυγά Σοφία, Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης, ως Πρόεδρος.
2. Δασκαλοπούλου Ειρήνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών, αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
3. Τσακίρη Δέσποινα, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
4. Χουλιάρας Αστέριος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
5. Παπαλεξίου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών,
αναπληρωματικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
6. Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αθλητισμού, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
7. Ρόχας - Χιλ Ανδρέα Παόλα, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Νοσηλευτικής,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
8. Παπαδοπούλου Χρυσάνθη, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Ιστορίας,
Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
9. Καπετανάκη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φιλολογίας, τακτικό μέλος
(μέσω τηλεδιάσκεψης).
10. Λιαργκόβας Παναγιώτης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
11. Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
12. Μαρινάκης Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
13. Λιαπέρδος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
14. Σκούρας Ευγένιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,
τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
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15. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
16. Πανουτσόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης
Διατροφής και Διαιτολογίας, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
17. Κοτζαμάνη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Παραστατικών και
Ψηφιακών Τεχνών, τακτικό μέλος (μέσω τηλεδιάσκεψης).
Απόντες:
1. Σκιαδόπουλος Σπυρίδων, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Πληροφορικής και
Τηλεπικοινωνιών, τακτικό μέλος.
2. Πετρόπουλος Δημήτριος, Αναπληρωτής Καθηγητής, τέως Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, τακτικό μέλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
3. Βώρος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ως μέλος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
4. Σελίμης Ευστάθιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Λογοθεραπείας, τακτικό
μέλος.
5. Σπηλιόπουλος Ιωακείμ, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επιστήμης και
Τεχνολογίας Τροφίμων, τακτικό μέλος.
6. Τσιρώνη Μαρία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, τακτικό μέλος.
7. Μπιτσάνη Ευγενία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Οργανισμών, τακτικό μέλος.
8. Δημόπουλος Βασίλειος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Γεωπονίας, τακτικό
μέλος.
Στη Συνεδρίαση παρέστη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Προϊσταμένη της Μονάδας Οικονομικής και
Διοικητικής Υποστήριξης (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.) – Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Ελένη Πρεζεράκου. Επίσης, στη Συνεδρίαση ήταν συνδεδεμένος, μέσω
τηλεδιάσκεψης, χωρίς δικαίωμα ψήφου, το αναπληρωματικό μέλος κ. Πουλόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος
Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων.
Τα Πρακτικά τήρησε η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης κ. Μαρία Παπαδοπούλου.
Αφού διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία, άρχισε η Συνεδρίαση περί ώρα 09:35 π.μ.
Συζητήθηκαν τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και αποφασίστηκαν ως εξής:
Α. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Θέμα 36: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων στο
πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 10098/01.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για υποβολή
αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κάτοχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος 20202021, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
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Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80509) με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5063844 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020.
H Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, Καθηγήτρια κ. Σοφία Ζυγά, ενημερώνει τα παρόντα
μέλη για το υπ΄ αριθμ. 1/633/28.08.2020 έγγραφο του Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων, Καθηγητή κ. Γεώργιου Ζακυνθινού (αρ. εισ. πρωτ. ΕΛΚΕ 13064/31.08.2020).
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τους όρους της υπ’ αριθμ. 10098/01.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή
αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021 (ΑΔΑ: 9ΒΗΧ469Β7Δ-Δ7Λ)
2) Το Απόσπασμα Πρακτικού της 15ης/27.08.2020 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (θέμα 1),
αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τροφίμων στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 10098/01.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για
υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου» (Κ.Α. 80509) με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5063844 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «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 παρουσιάζεται παρακάτω:

Επιστημονικό
α/α
Πεδίο

Μαθήματα

Διδάκτορας Στον
οποίο ανατίθεται
(Αρ. Πρωτ.)

Μόρια

Μαθηματικά Ι

1

Μαθηματικά

10638/10.07.2020

84,34

Επιλαχόντες

Μόρια

11347/21.07.2020

78,79

10668/13.07.2020

69,71

10768/14.07.2020

69,66

11671/24.07.2020

69,56

11568/23.07.2020

63,40

11544/23.07.2020

60,17

11149/17.07.2020

59,16

11348/21.07.2020

67,25

Μαθηματικά ΙΙ

2

Τρόφιμα
(Χημεία και

Χημεία Τροφίμων 11377/21.07.2020

71,34
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Βιοτεχνολογία Βιοτεχνολογία
Τροφίμων
Τροφίμων

10477/09.07.2020

66,19

Οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων γίνονται δεκτές, μέσω Φαξ (2710 372123) ή με απευθείας κατάθεση
στο πρωτόκολλο της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού
Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη, από τις 9:00 έως τις 14:00
(Ακαδημαϊκού Γ. Κ. Βλάχου, Δεύτερο Κτίριο ΟΑΕΔ, 22 131 Τρίπολη), εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από
την επομένη της ημέρας ανάρτησης της παρούσας απόφασης στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα
του ΕΛΚΕ.
Σημειώνεται ότι:
(α) Αν στη περίοδο των πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης δεν υπάρχουν εμπρόθεσμες
ενστάσεις, τότε μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης
καθίσταται οριστικός με Απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.
(β) Σε περίπτωση κωλύματος των ανωτέρω επιτυχόντων, δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων
υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης, σύμφωνα με το Πρακτικό Αξιολόγησης του
Παραρτήματος.
Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης εξουσιοδοτεί τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
(ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τρίπολη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγήτρια Σοφία Ζυγά
Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1o ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ Κ.Α. 80509 (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5063844) ΓΙΑ
TO ΤΜΗΜΑ ΄΄ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ΄΄ ΣΤΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΚΑΙ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ».
Σήμερα Παρασκευή 21/08/2020 και ώρα 12:00 στην αίθουσα 33 του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ.) συνήλθε η επιτροπή που αποτελείται από
τους:
Καπόλο Ιωάννη, Καθηγητή
Παπαδέλλη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σπηλιόπουλο Ιωακείμ, Αναπληρωτή Καθηγητή
η οποία συστήθηκε στην υπ. αριθμ. 4/14.07.2020 Απόφαση της 116ης Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με
σκοπό την αξιολόγηση των υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2020-2021» του ΠΑ.ΠΕΛ. προκειμένου να υποβάλει σχετική
εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
Στην επιτροπή παραδόθηκαν από τον ΕΛΚΕ του ΠΑ.ΠΕΛ. οι φάκελοι
υποψηφιότητας ανά επιστημονικό πεδίο.
Τα μέλη της επιτροπής σε πλήρη σύνθεση αρχικά συζήτησαν και αποφάσισαν για
τον τρόπο σύνταξης τους παρόντος πρακτικού καθώς και για τον τρόπο που θα
αντιμετώπιζαν βασικά πτυχία πενταετών σπουδών τα οποία οδηγούν σε integrated
master, καθώς και πτυχία χωρίς αναγραφή του ακριβούς βαθμού τους.
Τα μέλη της επιτροπής ομόφωνα αποφάσισαν τα ακόλουθα:
1. Ο βαθμός των πτυχίων που οδηγούν σε integrated master θα λαμβάνεται και
ως βαθμός Μεταπτυχιακού Διπλώματος.
2. Για πτυχία ή/και μεταπτυχιακά διπλώματα που δεν αναγράφεται ο βαθμός
αριθμητικά θα σταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στους υποψηφίους
προκειμένου να αποστείλουν διευκρινιστικά στοιχεία.
Ακολούθως τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στο άνοιγμα των φακέλων των
υποψηφίων προκειμένου να διαπιστώσουν σε ποιους υποψηφίους θα έπρεπε να
αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την προσκόμιση διευκρινιστικών
στοιχείων αναφορικά με τον ακριβή αριθμητικό βαθμό του βασικού πτυχίου ή/και
του μεταπτυχιακού τίτλου τους. Μετά από τον έλεγχο των φακέλων προέκυψε ότι
πρέπει να αποσταλούν μηνύματα στους υποψηφίους: Μεγαρίτη Αθανάσιο,
Κουλουμπού Δήμητρα, Δρυμώνη Εμμανουήλ, Λιβιέρη Ιωάννη και Κουμάντο
Παναγιώτη.
Εξουσιοδοτήθηκε ο Καθηγητής κ. Καπόλος Ιωάννης να στείλει να σχετικά
μηνύματα κοινοποιώντας τα και στον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου.
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Στο σημείο αυτό και περί ώρα 13:00 ολοκληρώνεται η συνεδρίαση και
υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.
Τα μέλη της επιτροπής
Καπόλος Ιωάννης

Παπαδέλλη Μαρίνα

Σπηλιόπουλος Ιωακείμ
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2ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ
ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ Κ.Α. 80509 (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5063844) ΓΙΑ
TO ΤΜΗΜΑ ΄΄ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ΄΄ ΣΤΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ «ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
ΚΑΙ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ».
Σήμερα Τετάρτη 26/08/2020 και ώρα 16:00 στην αίθουσα 33 του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (ΠΑ.ΠΕΛ.) συνήλθε η επιτροπή που αποτελείται από τους:
Καπόλο Ιωάννη, Καθηγητή
Παπαδέλλη Μαρίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Σπηλιόπουλο Ιωακείμ, Αναπληρωτή Καθηγητή
η οποία συστήθηκε στην υπ. αριθμ. 4/14.07.2020 Απόφαση της 116ης Συνεδρίασης
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με
σκοπό την αξιολόγηση των υποψηφίων στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2020-2021» του ΠΑ.ΠΕΛ. προκειμένου να υποβάλει σχετική
εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων.
Τα μέλη της επιτροπής σε πλήρη σύνθεση και έχοντας τις απαντήσεις των
υποψηφίων, αποφάσισαν ομόφωνα, ότι σε όποιον υποψήφιο δεν κατέστη δυνατόν να
υπάρχει αριθμητικώς ο βαθμός πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού διπλώματος αλλά μόνο
ο λεκτικός χαρακτηρισμός και προκειμένου να μην αδικηθεί κάποιος υποψήφιος, να
ληφθεί ως βαθμός ο μικρότερος βαθμός που αντιστοιχεί στο χαρακτηρισμό δηλ.
Καλώς 5,0, Λίαν Καλώς 6,50 και Άριστα 8,50.
Ακολούθως τα μέλη της επιτροπής κατέγραψαν τα τυπικά και αξιολόγησαν τα
ουσιαστικά προσόντα ενός εκάστου υποψηφίου σχηματίζοντας τους ακόλουθους
αξιολογικούς πίνακες ανά επιστημονικό πεδίο.
Α. Για τη θέση στο επιστημονικό πεδίο «Τρόφιμα (Χημεία και Βιοτεχνολογία
Τροφίμων)» με δύο μαθήματα, ένα κορμού «ΕΤΤ406 Χημεία Τροφίμων» και ένα
επιλογής «ΕΤΤ606 Βιοτεχνολογία Τροφίμων»
Η επιτροπή για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο παρέλαβε τρεις (3) φακέλους
υποψηφιοτήτων.
Η επιτροπή αφού άνοιξε τους φακέλους διαπίστωσε τα ακόλουθα:
1. Ο πρώτος φάκελος (με αριθ. πρωτ. 10477/09-07-2020) αφορά την υποψηφιότητα
του κ. Γκολφινόπουλου Αριστείδη, ο δεύτερος φάκελος (με αριθ. πρωτ. 11348/2107-2020) αφορά την υποψηφιότητα της κας Παναγοπούλου Ειρήνης και τρίτος
φάκελος (με αριθ. πρωτ. 11377/21-07-2020) αφορά την υποψηφιότητα της κας
Μήτσου Ευγενίας.
2. Και για τις τρεις υποψηφιότητες έχουν υποβληθεί τα κάτωθι απαιτούμενα από την
πρόσκληση:
 Αίτηση υποψηφιότητας,
 Πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας των μαθημάτων.
 Βιογραφικό σημείωμα
 Φωτοαντίγραφο διδακτορικού τίτλου σπουδών
 CD με τη διδακτορική διατριβή και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια.
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 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α)
έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους
αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι
αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή
συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη
ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή
συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29
του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του
οικείου τμήματος, δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε
ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ε) δεν κατέχει θέση διοικητικού
προσωπικού στο Ίδρυμα.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται η μόνιμη κατοικία και ότι
απαιτείται η μετακίνηση εφόσον ο τόπος μόνιμης κατοικίας βρίσκεται σε διαφορετικό
νομό από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο διδάσκει.
Η επιτροπή προχωρά στην αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων, με βάση τα
προβλεπόμενα στη σχετική πρόσκληση, και μοριοδοτεί τους υποψηφίους σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:
Κριτήρια αξιολόγησης

Κριτήριο 1: Λήψη του
διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την
01.01.2010
Κριτήριο 2: Αναγνώριση
διδακτορικού τίτλου από τον
ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα
του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή
σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα
ορισμένα
μαθήματα του
επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4. Βιογραφικό
σημείωμα
Κριτήριο 4α: Ακαδημαϊκές
σπουδές και μεταπτυχιακά
διπλώματα ειδίκευσης

4β: συνάφεια ακαδημαϊκών
σπουδών με το
επιστημονικό πεδίο της
θέσης

4γ: δημοσιευμένο έργο

Μονάδες
Βαθμολόγησης
(όπως
αναφέρονται
στην πρόσκληση)

Γκολφινόπουλος
Αριστείδης
(αριθ. πρωτ. 10477/9-072020)

Παναγοπούλου
Ειρήνη
(αριθ. πρωτ.
11348/21-07-2019)

Μήτσου Ευγενία
(αριθ. πρωτ.
11377/21-07-2020)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΔΔ από Ίδρυμα του
εσωτερικού

ΔΔ από Ίδρυμα του
εσωτερικού

ΔΔ από Ίδρυμα του
εσωτερικού

ΝΑΙ/ΟΧΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7,19

7,25

7,14

0 – 10

8

8

8

0 – 25
Για ≤5 δημ: 6
Για 6-10 δημ: 12
Για 11-15 δημ:
18
Για >15 δημ:25

12

12

18

2,5 – 10
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4δ: συνάφεια
δημοσιευμένου έργου με το
επιστημονικό πεδίο της
θέσης

0 – 10

9

8

7

4ε: μεταδιδακτορική έρευνα

0 –15

-

2

1,2

0 – 10

10

10

10

0 –10

10

10

10

0 - 10

10

10

10

66,19

67,25

71,34

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο
σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια με την
περιγραφή του συνόλου των
μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου
β) αξιοποίηση καινοτόμων
μεθοδολογιών/θεωριών &
βιβλιογραφίας
γ) δομή, οργάνωση,
κατανομή της ύλης
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

*για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας
(κατάλογος Scimago):
Q1 κατάλογος Scimago: συντελεστής 1,
Q2 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,8
Q3 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,6
Q4 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,4
λοιπές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια εκτός καταλόγου Scimago: συντελεστής 0,2
Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago,
πολλαπλασιαστής 0,2.

Από τα παραπάνω και με βάση την προκύπτουσα μοριοδότηση, η Επιτροπή
Αξιολόγησης προτείνει ομόφωνα στη Συνέλευση του Τμήματος:
Την ανάθεση των μαθημάτων του Επιστημονικού πεδίου «Τρόφιμα (Χημεία και
Βιοτεχνολογία Τροφίμων)» (με δύο μαθήματα: «ΕTT406 Χημεία Τροφίμων» και
«ΕΤΤ606 Βιοτεχνολογία Τροφίμων») στο εαρινό εξάμηνο στην υποψήφια Μήτσου
Ευγενία λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι συγκέντρωσε την υψηλότερη μοριοδότηση
έναντι των άλλων συνυποψηφίων της.
Η υποψήφια Παναγοπούλου Ειρήνη ήρθε δεύτερη στη μοριοδότηση και κρίνεται επίσης
κατάλληλη για τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων.
Ο υποψήφιος Γκολφινόπουλος Αριστείδης ήρθε τρίτος στη μοριοδότηση και κρίνεται
επίσης κατάλληλος για τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων.
Β. Για τη θέση στο επιστημονικό πεδίο «Μαθηματικά» με δύο μαθήματα, ένα
κορμού «ΕΤΤ103 Μαθηματικά Ι» και ένα επιλογής «ΕΤΤ202.1 Μαθηματικά ΙΙ»
Η επιτροπή για το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο παρέλαβε οκτώ (8) φακέλους
υποψηφιοτήτων.
Η επιτροπή αφού άνοιξε τους φακέλους διαπίστωσε τα ακόλουθα:
1. Ο πρώτος φάκελος (με αριθ. πρωτ. 10638/10-07-2020) αφορά την υποψηφιότητα
του κ. Μεγαρίτη Αθανασίου, ο δεύτερος φάκελος (με αριθ. πρωτ. 10668/13-07-2020)
αφορά την υποψηφιότητα του κ. Κουμάντου Παναγιώτη, ο τρίτος φάκελος (με αριθ.
πρωτ. 10768/14-07-2020) αφορά την υποψηφιότητα της κας Κουλουμπού Δήμητρας,
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ο τέταρτος φάκελος (με αριθ. πρωτ. 11149/17-07-2020) αφορά την υποψηφιότητα
του κ. Μαγιάτη Χαράλαμπου, ο πέμπτος φάκελος (με αριθ. πρωτ. 11347/21-07-2020)
αφορά την υποψηφιότητα του κ. Λιβιέρη Ιωάννη, ο έκτος φάκελος (με αριθ. πρωτ.
11544/23-07-2020) αφορά την υποψηφιότητα του κ. Δρυμώνη Εμμανουήλ, ο
έβδομος φάκελος (με αριθ. πρωτ. 11568/23-07-2020) αφορά την υποψηφιότητα της
κας Δόσπρα Πετρούλας και ο όγδοος φάκελος (με αριθ. πρωτ. 11671/24-07-2020)
αφορά την υποψηφιότητα του κ. Ζαρακά Ιωάννη.
2. Και για τις οκτώ υποψηφιότητες έχουν υποβληθεί τα κάτωθι απαιτούμενα από την
πρόσκληση:
 Αίτηση υποψηφιότητας,
 Πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας των μαθημάτων.
 Βιογραφικό σημείωμα
 Φωτοαντίγραφο διδακτορικού τίτλου σπουδών
 CD με τη διδακτορική διατριβή και τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε
συνέδρια ή αντίγραφα αυτών σε έντυπη μορφή.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται ότι ο/η υποψήφιος/α α)
έλαβε γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τους
αποδέχεται όλους ανεπιφύλακτα, β) τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι
αληθή, γ) δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή
συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη
ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή
συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29
του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του
οικείου τμήματος, δ) δεν κατέχει θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε
ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής και ε) δεν κατέχει θέση διοικητικού
προσωπικού στο Ίδρυμα.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται η μόνιμη κατοικία και ότι
απαιτείται η μετακίνηση εφόσον ο τόπος μόνιμης κατοικίας βρίσκεται σε διαφορετικό
νομό από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος στο οποίο διδάσκει.
Η επιτροπή προχωρά στην αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων, με βάση τα
προβλεπόμενα στη σχετική πρόσκληση, και μοριοδοτεί τους υποψηφίους σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:
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Κριτήρια αξιολόγησης

Κριτήριο 1: Λήψη του
διδακτορικού τίτλου
(ημερομηνία επιτυχούς
υποστήριξης) μετά την
01.01.2010
Κριτήριο 2: Αναγνώριση
διδακτορικού τίτλου από τον
ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα
του εξωτερικού μόνο)
Κριτήριο 3: Υποβολή
σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας για όλα τα
ορισμένα
μαθήματα του
επιστημονικού πεδίου
Κριτήριο 4. Βιογραφικό
σημείωμα υποψηφίου
Κριτήριο 4α: Ακαδημαϊκές
σπουδές και μεταπτυχιακά
διπλώματα ειδίκευσης

Μεγαρίτης
Αθανάσιος (αριθ.
πρωτ. 10638/1007-2020)

Κουμάντος
Παναγιώτης (αριθ.
πρωτ. 10668/13-072020)

Κουλουμπού
Δήμητρα (αριθ. πρωτ.
10768/14-07-2020)

Μαγιάτης
Χαράλαμπος
(αριθ. πρωτ.
11149/17-072020)

Λιβιέρης Ιωάννης
(αριθ. πρωτ.
11347/21-072020)

Δρυμώνης
Εμμανουήλ
(αριθ. πρωτ.
11544/23-07-2020)

Δόσπρα Πετρούλα
Αθανάσιος (αριθ.
πρωτ. 11568/23-072020)

Ζαρακάς Ιωάννης
(αριθ. πρωτ.
11671/24-07-2020)

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΔΔ από Ίδρυμα
του εσωτερικού

ΔΔ από Ίδρυμα του
εσωτερικού

ΔΔ από Ίδρυμα του
εσωτερικού

ΔΔ από Ίδρυμα
του εσωτερικού

ΔΔ από Ίδρυμα
του εσωτερικού

ΝΑΙ

ΔΔ από Ίδρυμα του
εσωτερικού

ΔΔ από Ίδρυμα του
εσωτερικού

ΝΑΙ/ΟΧΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

NAI

ΝΑΙ

ΝΑΙ

9,34

7,71

7,69

7,16

7,79

8,17

7,40

7,56

Μονάδες
Βαθμολόγησης
(που αναφέρονται
στην πρόσκληση)

ΝΑΙ/ΟΧΙ

2,5 – 10

4β: συνάφεια ακαδημαϊκών
σπουδών με το
επιστημονικό πεδίο της
θέσης

0 – 10

10

10

10

10

10

10

10

10

4γ: δημοσιευμένο έργο

0 – 25
Για ≤5 δημ: 6
Για 6-10 δημ: 12
Για 11-15 δημ: 18
Για >15 δημ:25

25

12

6

6

25

6

6

12
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4δ: συνάφεια
δημοσιευμένου έργου με το
επιστημονικό πεδίο της
θέσης

0 - 10

10

10

10

10

10

10

10

10

4ε: μεταδιδακτορική έρευνα

0 –15

0

0

6,5

0

0

0

0

0

0 - 10

10

10

10

8

8

8

10

10

0 –10

10

10

10

10

10

10

10

10

0 - 10

10

10

10

8

8

8

10

10

84,34

69,71

69,66

59,16

78,79

60,17

63,40

69,56

Κριτήριο 5: Περιεχόμενο
σχεδιαγράμματος
διδασκαλίας όλων των
μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου, το
οποίο αναλύεται στα
ακόλουθα:
α) συνάφεια με την
περιγραφή του συνόλου των
μαθημάτων του
επιστημονικού πεδίου
β) αξιοποίηση καινοτόμων
μεθοδολογιών/θεωριών &
βιβλιογραφίας
γ) δομή, οργάνωση,
κατανομή της ύλης
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

*για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια ισχύουν οι συντελεστές βαρύτητας
(κατάλογος Scimago):
Q1 κατάλογος Scimago: συντελεστής 1,
Q2 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,8
Q3 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,6
Q4 κατάλογος Scimago: συντελεστής 0,4
λοιπές δημοσιεύσεις / ανακοινώσεις σε συνέδρια εκτός καταλόγου Scimago: συντελεστής 0,2
Λοιπές επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια, εκτός της λίστας Scimago,
πολλαπλασιαστής

0,2.

ΑΔΑ: ΨΠΙΒ469Β7Δ-45Χ

Από τα παραπάνω και με βάση την προκύπτουσα μοριοδότηση, η Επιτροπή
Αξιολόγησης προτείνει ομόφωνα στη Συνέλευση του Τμήματος:
Την ανάθεση των μαθημάτων του Επιστημονικού πεδίου «Μαθηματικά» (με δύο
μαθήματα:
«ΕTT103
Μαθηματικα
Ι»
στο
χειμερινό
εξάμηνο
και
«ΕΤΤ202.1Μαθηματικά ΙΙ» στο εαρινό εξάμηνο) στον υποψήφιο Μεγαρίτη Αθανάσιο
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι συγκέντρωσε την υψηλότερη μοριοδότηση έναντι των
άλλων συνυποψηφίων της.
Ο υποψήφιος Λιβιέρης Ιωάννης ήρθε δεύτερος στη μοριοδότηση και κρίνεται επίσης
κατάλληλος για τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων.
Ο υποψήφιος Κουμάντος Παναγιώτης ήρθε τρίτος στη μοριοδότηση και κρίνεται επίσης
κατάλληλος για τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων.
Η υποψήφια Κουλουμπού Δήμητρα ήρθε τέταρτη στη μοριοδότηση και κρίνεται επίσης
κατάλληλη για τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων.
Ο υποψήφιος Ζαρακάς Ιωάννης ήρθε πέμπτος στη μοριοδότηση και κρίνεται επίσης
κατάλληλος για τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων.
Η υποψήφια Δόσπρα Πετρούλα ήρθε έκτη στη μοριοδότηση και κρίνεται επίσης
κατάλληλη για τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων.
Ο υποψήφιος Δρυμώνης Εμμανουήλ ήρθε έβδομος στη μοριοδότηση και κρίνεται
επίσης κατάλληλος για τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων.
Ο υποψήφιος Μαγιάτης Χαράλαμπος ήρθε όγδοος στη μοριοδότηση και κρίνεται
επίσης κατάλληλος για τη διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων.
Στο σημείο αυτό και περί ώρα 18:00 ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση και το παρόν
υπογράφεται ως ακολούθως:
Τα μέλη της επιτροπής

Καπόλος Ιωάννης

Παπαδέλλη Μαρίνα

Σπηλιόπουλος Ιωακείμ

