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Αθήνα, 30/09/2019 

  Αρ. Πρωτ: 27694 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ω Ν  

 

Της 28ης Συνεδρίας της 26/09/2019 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

Γ.Π.Α. 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:                       Kωνσταντίνα Κατσιμπρινάκη, μέλος 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ   

1. ……………………………………………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………………………………………….. 

8. Προμήθειες Δημοσίων Συμβάσεων και Προσκλήσεις Φυσικών Προσώπων σε έργα 

10. Διάφορα 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα το παρακάτω θέμα πλην 

των περιπτώσεων που μέλος της Επιτροπής εμπλέκεται ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ή με 

οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε κάποιο από αυτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ενδιαφερόμενο 

μέλος απέχει της ψηφοφορίας. 

 

Θέμα 8.2Β: Πρακτικά Αξιολόγησης Προσκλήσεων Φυσικών Προσώπων 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης έχοντας υπόψη:  

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ.1 & 2 του Νόμου Υπ. Αριθμ. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-

2017), όπως αυτός ισχύει. 

β) Τα σχετικά έγγραφα των Επιστημονικών Υπευθύνων. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

 

 

1. Σταύρος Ζωγραφάκης, Πρόεδρος 

2. Γεράσιμος Αράπης, μέλος 

3. Ελένη Μήλιου, μέλος 

4. Ιωάννης Παπανικολάου, μέλος 

5. Αντώνιος Ζαμπέλας, μέλος 

6. Εμμανουήλ Φλεμετάκης, μέλος 

7. Αλέξανδρος Κουτσούρης, μέλος 

8. Δαμιανός Σακάς, μέλος 

9. Γεώργιος Παπαδούλης, μέλος 

10. Παναγιώτης Τριβέλλας, μέλος 

11. Ανδρέας Δριχούτης, μέλος 
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γ) To άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204), όπως αυτός ισχύει, και την με αριθμ. 

Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β΄3400). 

δ) Τη σχετική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής κου Στ. Ζωγραφάκη, Καθηγητή, 

 

αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα: 

 

κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 παρ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α' 

114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045321 και Κωδ. ΕΛΚΕ 105.0001 (υπ’ αριθμ. 

Πρωτ. 3122/12.06.2019 Απόφαση Ένταξης), που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός 

Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2019 έως 

31/12/2020 και Επιστημ. Υπεύθυνο την κα Ε. Μήλιου, Καθηγήτρια κατ’ εφαρμογή των υπ' 

αριθμ. πρωτ. 12248/08.05.2019, 15656/27.05.2019 και 18588/20.06.2019 αποφάσεων 

Συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ, τις παρακάτω 

ενημερώσεις αποφάσεων: 

1. της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης: αρ. πρωτ. 

26900/24-09-2019 σχετικά με την Αξιολόγηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 23004/24-07-2019,  

2. της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης: αρ. 

πρωτ. 27329/26-09-2019 σχετικά με την Αξιολόγηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 23004/24-07-2019,  

3. της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και 

Συστημάτων Εφοδιασμού: αρ. πρωτ. 27028/25-09-2019 σχετικά με την Αξιολόγηση της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 23004/24-07-2019,  

Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων στο ποσό 

των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών 

εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).  

Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται 

αναλογικά και άρα στα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων και το 

1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος.  

Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάθεσης μαθημάτων που από το Πρόγραμμα Σπουδών του 

Τμήματος συνοδεύονται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων, τότε:  

- προβλέπεται το σύνολο της αμοιβής εφόσον ανατεθούν δύο (2) μαθήματα εκ των οποίων 

τουλάχιστον το ένα (1) συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων. 

- προβλέπονται τα 2/3 της συνολικής αμοιβής, εφόσον ανατεθεί ένα (1) μάθημα που 

συνοδεύεται από υποχρεωτική παρακολούθηση εργαστηρίων. 

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε την επιλογή και την υπογραφή των συμβάσεων των 

παρακάτω υποψηφίων ανά τμήμα και επιστημονικό πεδίο, μετά την ανάρτηση των 

αποτελεσμάτων και την εξέταση τυχόν ενστάσεων για εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 
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Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης 

1. Για το επιστημονικό πεδίο «Οικονομική των Επιχειρήσεων» και το μάθημα επιλογής 9ου 

εξαμήνου «Επιχειρηματικότητα» και το υποχρεωτικό-επιλογής μάθημα 9ου εξαμήνου 

«Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων» για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, σύμφωνα 

με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης της κας 

Παππά Ευαγγελίας με επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 

i. Χατζοπούλου Εριφίλη – Χριστίνα 

ii. Μπούρα Μαρία 

iii. Σαββάκη Γεώργιο 

iv. Αποστολάκη Σταύρο 

v. Πεϊτζίκα Ειρήνη 

2. Για το επιστημονικό πεδίο «Πληροφορική – Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» και το 

υποχρεωτικό μάθημα 1ου εξαμήνου «Εισαγωγή στην Πληροφορική» και το επιλογής 

μάθημα 8ου εξαμήνου «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» για το ακαδημαϊκό έτος 

2019 – 2020, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της 

σύμβασης του κ. Δεμέστιχα Κωνσταντίνου με επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 

i. κα Δαλακλείδη Καλλιόπη 

ii. κ. Νείρο Αντώνιο 

3. Για το επιστημονικό πεδίο «Διαδικτυακές Υπηρεσίες στη Γεωπονία και 

προγραμματισμός» και το μάθημα επιλογής 7ου εξαμήνου «Διαδίκτυο και Εφαρμογές στη 

Γεωπονία» και το υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου «Προγραμματισμός Υπολογιστών 

και Εφαρμογές» για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα 

που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης της κας Νταλιάνη Μαρίας με 

επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 

i. κ. Ποντικάκος Κωνσταντίνος 

ii. κ. Λεοντίδης Ευθύμιος 

4. Για το επιστημονικό πεδίο «Αγροτουρισμός» και το μάθημα επιλογής 5ου και 7ου 

εξαμήνου «Αγροτουρισμός» για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, σύμφωνα με τον 

σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης της κας 

Καράμπελα Σοφίας. 

5. Για το επιστημονικό πεδίο «Ποσοτικές Μέθοδοι» και το μάθημα επιλογής 5ου εξαμήνου 

«Ειδικά Θέματα Στατιστικής» για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, σύμφωνα με τον 

σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του κ. Λιοντάκη 

Άγγελου με επιλαχόντα τον κ. Λυμπερόπουλο Δημήτριο. 

 

Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης 

1. Για το επιστημονικό πεδίο «Οικονομική Επιστήμη και Ποσοτικές Μέθοδοι» και το 

επιλογής-υποχρεωτικό μάθημα 1ου εξαμήνου «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», το 

επιλογής-υποχρεωτικό μάθημα 1ου εξαμήνου «Στατιστική Ι» και το επιλογής-

υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου «Στατιστική ΙΙ» για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, 

σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης 

του κ. Ρούσκα Ευάγγελου.  

2. Για το επιστημονικό πεδίο «Γενικά Μαθηματικά» και το επιλογής-υποχρεωτικό μάθημα 

1ου εξαμήνου «Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι» και το επιλογής-υποχρεωτικό 

μάθημα 2ου εξαμήνου «Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ», σύμφωνα με τον σχετικό 
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πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης της κας Κατσαΐτη 

Μαρίνας Σελήνης.  

3. Για το επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» και το επιλογής-

υποχρεωτικό-μάθημα 1ου εξαμήνου «Πληροφορική Ι» και το επιλογής-υποχρεωτικό 

μάθημα 2ου εξαμήνου «Προγραμματισμός Η/Υ Ι», σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που 

ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης της κας Σερεμέτη Λαμπρινής.  

4. Για το επιστημονικό πεδίο «Κοινωνικές Επιστήμες» και το επιλογής-υποχρεωτικό 

μάθημα 2ου εξαμήνου «Κοινωνιολογία», σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, 

εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης της κας Ζαμουρίδου Παγώνας.  

 

Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού 

1. Για το επιστημονικό πεδίο «Μαθηματικά/Ποσοτική Μέθοδος» και το επιλογής-

υποχρεωτικό μάθημα 1ου εξαμήνου «Μαθηματικά Ι» και το επιλογής-υποχρεωτικό 

μάθημα 2ου εξαμήνου «Μαθηματικά ΙΙ» για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, σύμφωνα 

με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του κ.  

Παραμαντζόγλου Παναγιώτη. 

2. Για το επιστημονικό πεδίο «Οικονομική Επιστήμη» και το επιλογής-υποχρεωτικό μάθημα 

1ου εξαμήνου «Μικροοικονομική Θεωρία» και το επιλογής-υποχρεωτικό μάθημα 2ου 

εξαμήνου «Μικροοικονομική Θεωρία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, σύμφωνα 

με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του κ.  

Γιακούλα Δημήτριου με επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 

i. κ. Ξυράφα Γεώργιο 

ii. κ. Δελλή Κωνσταντίνο 

3. Για το επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη Ζωικής Παραγωγής» και το επιλογής-υποχρεωτικό 

μάθημα 1ου εξαμήνου «Ζωοτεχνίας» και το επιλογής-υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου 

«Διατροφή Αγροτικών Ζώων» για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, κατέθεσαν αίτηση ο 

κ. Μαυρομμάτης Αλέξανδρος και η κα Παλαμίδη Ίριδα, οι οποίοι σύμφωνα με τον 

σχετικό πίνακα που ακολουθεί ισοβαθμούν. Οι δύο (2) υποψήφιοι καλούνται να 

δηλώσουν τυχόν κώλυμα άσκησης του εν λόγω διδακτικού έργου (πχ στρατιωτική θητεία, 

επαγγελματικά ταξίδια και άλλους προσωπικούς λόγους). 

4. Για το επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής» και το επιλογής-υποχρεωτικό 

μάθημα 1ου εξαμήνου «Βοτανική (Συστηματική – Ανατομία Φυτών)» και το επιλογής-

υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου «Γεωργία» για το ακαδημαϊκό έτος 2019 – 2020, 

σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης 

του κ.  Βαχαμίδη Πέτρου με επιλαχούσα την κα Μανιού Φιλίππα. 

5. Για το επιστημονικό πεδίο «Πληροφορική» και το επιλογής-υποχρεωτικό μάθημα 1ου 

εξαμήνου «Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας» και το επιλογής-

υποχρεωτικό μάθημα 2ου εξαμήνου «Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων » για το ακαδημαϊκό 

έτος 2019 – 2020, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η 

υπογραφή της σύμβασης του κ. Γκλεζάκου Θωμά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Αποστολάκης 
Σταύρος 

Μπούρα 
Μαρία 

Παππά 
Ευαγγελία 

Πεϊτζίκα 
Ειρήνη 

Σαββάκης 
Γεώργιος 

Χατζοπούλου 
Εριφίλη-Χριστίνα 

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κριτήριο2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 
ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού μόνο)  

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κριτήριο 3: Βιογραφικό ́σημείωμα υποψηφίου/φίας, το 
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 50, 
επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως 

 40 50  50   35 40   50 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου 

0 - 25 25 25 25 20 25 25 

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά 
εγνωσμένου κύρους/ανακοινώσεις σε συνέδρια 
 

0 - 25 
Έως και 2 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια:  5 μονάδες 
Από 3 έως και 7 
επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια:  15 μονάδες 
από 8 και άνω επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια:  25 μονάδες 

15 25 25 15 15 25 

Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

0-50  46 46   50 50  48  48  

α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

0 – 20 20 20 20 20 20 20 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας 

0 –10 6 6 10 10 8 8 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 0 - 20 20 20 20 20 20 20 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Δαλακλείδη 
Καλλιόπη 

Δεμέστιχας 
Κωνσταντίνος 

Νείρος  
Αντώνιος 

 
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 
ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού μόνο)  

ΝΑΙ/ΟΧΙ - - - 

 
Κριτήριο 3: Βιογραφικό ́σημείωμα υποψηφίου/φίας, το 
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  

0-50 41 45 43 

 
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου 
έργου  

0 - 25 16 20 18 

 
β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου 
κύρους/ανακοινώσεις σε συνέδρια 

0 – 25 Έως και 2 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  5 
μονάδες 
Από 3 έως και 7 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  15 
μονάδες 
από 8 και άνω επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  25 
μονάδες 

25 25 25 

 
Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται 
στα ακόλουθα: 

0-50 31 50 24 

 
α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων 
του επιστημονικού πεδίου 

 
0 – 20  

11 20 11 

 
β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας  

 
0 –10  

10 10 3 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20 10 20 10 

ΑΔΑ: Ω9ΛΞ46Ψ8Ζ6-ΖΨ8
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ» 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Λεοντίδης 
Ευθύμιος 

Νταλιάνη 
Μαρία 

Ποντικάκος 
Κωνσταντίνος 

 
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον 
ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού μόνο)  

ΝΑΙ/ΟΧΙ - - - 

 
Κριτήριο 3: Βιογραφικό ́σημείωμα υποψηφίου/φίας, το 
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  

0-50 44 47 45 

 
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου 
έργου  

0 - 25 19 22 20 

 
β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου 
κύρους/ανακοινώσεις σε συνέδρια 

0 - 25 
Έως και 2 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  5 
μονάδες 
Από 3 έως και 7 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  
15 μονάδες 
από 8 και άνω επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  
25 μονάδες 

25 25 25 

 
Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται 
στα ακόλουθα: 

0-50 30 48 35 

 
α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των 
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

 
0 – 20 

10 20 18 

 
β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών /θεωριών & 
βιβλιογραφίας  

 
0 –10 

10 10 5 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20 10 18 12 

ΑΔΑ: Ω9ΛΞ46Ψ8Ζ6-ΖΨ8
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Καράμπελα Σοφία 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από 
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

- 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό́ σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  0-50 50 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  0 - 25 25 

 β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους/ανακοινώσεις σε συνέδρια 

0 - 25 
Έως και 2 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  5 μονάδες 
Από 3 έως και 7 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  15 μονάδες 
από 8 και άνω επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  25 μονάδες 

25 

 
Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

0-50 50 

 α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
 
0 – 20  

20 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας  
 
0 –10  

10 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20 20 

ΑΔΑ: Ω9ΛΞ46Ψ8Ζ6-ΖΨ8
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ» 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Λυμπερόπουλος 
Δημήτρης 

Λιοντάκης  
Άγγελος 

 
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) 
μετά την 01.01.2009 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

- - 

 
Κριτήριο 3: Βιογραφικό ́σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 
ακόλουθα:  

0-50 40 50 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  0 - 25 25 25 

 
β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια 

0 - 25 
Έως και 2 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  5 μονάδες 
Από 3 έως και 7 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  15 μονάδες 
από 8 και άνω επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  25 μονάδες 

15 25 

 
Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

0-50 40 48 

 
α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

 
0 – 20  

20 20 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας  0 –10  5 8 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20 15 20 

ΑΔΑ: Ω9ΛΞ46Ψ8Ζ6-ΖΨ8
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ» 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ρούσκας Ευάγγελος 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009  
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από 
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

- 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό ́ σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  0-50 25 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  0 - 25 20 

 β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους/ανακοινώσεις σε συνέδρια 0 - 25 
Έως και 2 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  5 μονάδες 
Από 3 έως και 7 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  15 μονάδες 
από 8 και άνω επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  25 μονάδες 

5 

 Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

0-50 20 

 α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου  
0 – 20  

10 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας   
0 –10  

5 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20 5 

ΑΔΑ: Ω9ΛΞ46Ψ8Ζ6-ΖΨ8
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μαρίνα Σελήνη 
Κατσαΐτη 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 

 
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από 
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό ́ σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  0-50 47 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  0 - 25 22 

 β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους/ανακοινώσεις σε συνέδρια 

0 - 25 
Έως και 2 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  5 μονάδες 
Από 3 έως και 7 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  15 μονάδες 
από 8 και άνω επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  25 μονάδες 

25 

 
Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

0-50 44 

 α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
 
0 – 20  

18 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας  
 
0 –10  

8 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20 18 

ΑΔΑ: Ω9ΛΞ46Ψ8Ζ6-ΖΨ8
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Σερεμέτη Λαμπρινή  
 

 
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) 
μετά την 01.01.2009 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

 
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

 
Κριτήριο 3: Βιογραφικό ́ σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 
ακόλουθα:  

0-50 40 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  0 - 25 15 

 
β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια 

0 - 25 
Έως και 2 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια:  5 μονάδες 
Από 3 έως και 7 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  15 
μονάδες 
από 8 και άνω επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια:  25 
μονάδες 

25 

 
Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

0-50 40 

 
α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου 

 
0 – 20  

 
15 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας  
 
0 –10  

 
10 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20 15 

ΑΔΑ: Ω9ΛΞ46Ψ8Ζ6-ΖΨ8
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Ζαμουρίδου Παγώνα 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από 
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

- 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό ́ σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  0-50 30 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  0 - 25 15 

 β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους/ανακοινώσεις σε συνέδρια 

0 - 25 
Έως και 2 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  5 μονάδες 
Από 3 έως και 7 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  15 μονάδες 
από 8 και άνω επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  25 μονάδες 

15 

 
Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

0-50 30 

 α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
 
0 – 20  

10 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας  
 
0 –10  

6 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20 14 

ΑΔΑ: Ω9ΛΞ46Ψ8Ζ6-ΖΨ8
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ» 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ  ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
Παναγιώτης 
Παραμαντζόγλου 

 
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
01.01.2009 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

 
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου 
από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
- 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό ́σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 0-50 
 
40 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου 0 - 25 25 

 β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους/ανακοινώσεις σε συνέδρια 

0 - 25 
Έως και 2 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  5 μονάδες 
Από 3 έως και 7 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  15 μονάδες 
από 8 και άνω επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  25 μονάδες 

 
 
 
15 

 
Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το 
οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

0-50 
 
43 

 α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
 
0 – 20 

 
20 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας 
 
0 –10 

8 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης 0 - 20 15 

 

ΑΔΑ: Ω9ΛΞ46Ψ8Ζ6-ΖΨ8
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ» 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Γιακούλας 
Δημήτριος  

Δελλής 
Κωνσταντίνος  

Ξυράφας  
Γεώργιος  

 
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά 
την 01.01.2009 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού 
τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού 
μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
- 

- - 

 
Κριτήριο 3: Βιογραφικό ́ σημείωμα 
υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 
ακόλουθα:  

0-50 50 30 50 

 
α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου  

0 - 25 25 25 25 

 
β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά εγνωσμένου 
κύρους/ανακοινώσεις σε συνέδρια 

0 - 25 
Έως και 2 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  5 μονάδες 
Από 3 έως και 7 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια:  15 μονάδες 
από 8 και άνω επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια:  25 μονάδες 

25 5 25 

 
Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας 
όλων των μαθημάτων του επιστημονικού 
πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

0-50 50 44 47 

 
α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου 
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

 
0 – 20  

20 20 20 

 
β) αξιοποίηση καινοτόμων 
μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας  

 
0 –10  

10 6 9 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20 20 18 18 

ΑΔΑ: Ω9ΛΞ46Ψ8Ζ6-ΖΨ8
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Μαυρομμάτης 
Αλέξανδρος 

Παλαμίδη 
Ίριδα  

 
Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ 
(σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού 
μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
- 

- 

 
Κριτήριο 3: Βιογραφικό ́σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα:  

0-50 50 50 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  0 - 25 25 25 

 
β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου 
κύρους/ανακοινώσεις σε συνέδρια 

0 - 25 
Έως και 2 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  5 μονάδες 
Από 3 έως και 7 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια:  15 μονάδες 
από 8 και άνω επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια:  25 μονάδες 

25 25 

 
Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων 
του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

0-50 50 50 

 
α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων 
του επιστημονικού πεδίου 

 
0 – 20  

20 20 

 
β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας  

 
0 –10  

10 10 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20 20 20 

ΑΔΑ: Ω9ΛΞ46Ψ8Ζ6-ΖΨ8
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Βαχαμίδης Πέτρος Μανιού Φιλίππα 

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 
 
- 

 
- 

Κριτήριο 3: Βιογραφικό ́σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα 
ακόλουθα:  

0-50 50 
50 
 

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  0 - 25 25 25 

β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου 
κύρους/ανακοινώσεις σε συνέδρια 

0 - 25 
Έως και 2 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  5 μονάδες 
Από 3 έως και 7 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  15 μονάδες 
από 8 και άνω επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  25 μονάδες 

25 25 

Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

0-50 50 25 

α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 
επιστημονικού πεδίου 

 
0 – 20  

20 10 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας  
 
0 –10  

10 10 

γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20 20 5 

ΑΔΑ: Ω9ΛΞ46Ψ8Ζ6-ΖΨ8
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Γκλεζάκος Θωμάς 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2009 
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

 
Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα 
του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
- 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό ́σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  0-50 45 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  0 - 25 20 

 β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους/ανακοινώσεις σε συνέδρια 

0 - 25 
Έως και 2 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  5 μονάδες 
Από 3 έως και 7 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  15 μονάδες 
από 8 και άνω επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια:  25 μονάδες 

25 

 
Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο 
αναλύεται στα ακόλουθα: 

0-50 45 

 α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 
 
0 – 20  

15 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας  
 
0 –10  

10 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20 20 

ΑΔΑ: Ω9ΛΞ46Ψ8Ζ6-ΖΨ8
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

            Σ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ                                                         Κ. ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ  

 

 

 

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

Αθήνα, 30/09/2019 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α. 

   

 

Κ. ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ 

ΑΔΑ: Ω9ΛΞ46Ψ8Ζ6-ΖΨ8
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