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Αθήνα, 13/10/2021 

  Αρ. Πρωτ: 33583 

 

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

 

Της 34ης Συνεδρίας της 08/10/2021 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

Γ.Π.Α. [μέσω τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το Νόμο 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017), άρθρο 

53 παρ. 7].  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:          Kωνσταντίνα Κατσιμπρινάκη 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ   

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

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

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

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

8. Προμήθειες Δημοσίων Συμβάσεων και Προσκλήσεις Φυσικών Προσώπων σε έργα 

9. ………………………………………………………………………………………. 

15. 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. 

 

ΘΕΜΑ 8.2 B: 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 αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει 

β) To άρθρο 11 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204), όπως αυτό ισχύει, και την με αριθμ. 

Π1/2380/2012 (ΦΕΚ Β΄3400) 

γ) Τις διατάξεις του Νόμου Υπ. Αριθμ. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

δ) Τα σχετικά έγγραφα των Επιστημονικών Υπευθύνων. 

ε) Τη με αρ. πρωτ. 32897/ 08-10-2021 σχετική εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής κου Στ. 

Ζωγραφάκη, Καθηγητή 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

 

 

1. Σταύρος Ζωγραφάκης, Πρόεδρος 

2. Γεώργιος Παπαδάκης, μέλος  

3. Ευθυμία Τσακαλίδου, μέλος 

4. Αθανάσιος Καμπάς, μέλος 

5. Παναγιώτης Τριβέλλας, μέλος 

6. Ανδρέας Δριχούτης, μέλος 
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στ) Τη με αρ. πρωτ. 32568/07-10-2021 εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων σχετικά με την 

ένσταση με αρ. πρωτ. 31955/04-10-2021 

ζ)  Τη με αρ. πρωτ. 32670/07-10-2021  εισήγηση της Επιτροπής Ενστάσεων σχετικά με την 

ένσταση με αρ. πρωτ. 32212/05-10-2021 

 
 
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 2021-2022 στο 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5129437 και Κωδ. ΕΛΚΕ 
116.0001 (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 82871/23.07.2021 Απόφαση Ένταξης και ΑΔΑ: 
Ψ20646ΜΤΛΡ-ΙΛΤ), που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός 
Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96, με αρ. πρωτ. 2261/09-06-2021), και συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με 
χρονική διάρκεια έργου από 01/10/2021 έως 30/09/2022 και Επιστημ. Υπεύθυνο την 
κα Ε. Μήλιου, Καθηγήτρια κατ’ εφαρμογή των υπ' αριθμ. πρωτ. 26106/27-07-2021 
(ΑΔΑ: ΨΨΑΕ46Ψ8Ζ6-Θ50), 26109/27-07-2021 (ΑΔΑ: 9ΛΡ246Ψ8Ζ6-ΗΥΣ),  αποφάσεων 
Συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ με ΑΑΥ: 
(ΨΝΜ746Ψ8Ζ6-Ω3Σ ), τις εισηγήσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 26850/03-08-2021 όπως αυτές έχουν εγκριθεί 
από: 
 
1. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με αρ. πρωτ. 576/13-09-2021, 
2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και 

Διατροφής του Ανθρώπου: αρ. συνεδρίας 581η/20-09-2021  
3. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής: 

αρ. πρωτ. 785/23-09-2021  
4. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής: αρ. 

συνεδρίας 100η/16-09-2021  
5. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βιοτεχνολογίας: αρ. συνεδρίας 

1η/20-09-2021  
6. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και 

Γεωργικής Μηχανικής: αρ. συνεδρίας 434η/23-09-2021  
7. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής 

Ανάπτυξης: αρ. συνεδρίας 24η/10-09-2021  
8. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π: αρ. 

συνεδρίας 34η/16-09-2021  
9. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών 

Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού: αρ. συνεδρίας 40η/10-09-2021  
 
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).  
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Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα 
επιλεγεί βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό ή νησί από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η 
έδρα του Τμήματος στο οποίο αυτός διδάσκει και προκειμένου να καλυφτούν οι 
δαπάνες κίνησης/διανυκτέρευσης του ωφελούμενου η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται 
κατά 400,00€ στην περίπτωση που διδάσκει μάθημα/τα σε ένα (1) μόνο εξάμηνο ή 
κατά 800,00€ στην περίπτωση που διδάσκει μαθήματα και στα δύο (2) εξάμηνα του 
ακαδημαϊκού έτους. Η παραπάνω προσαύξηση δεν υπόκειται στις απομειώσεις που 
προκύπτουν από την επόμενη παράγραφο. 
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.  
 
Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ενέκρινε την οριστική επιλογή και την υπογραφή των 
συμβάσεων των παρακάτω υποψηφίων ανά τμήμα και επιστημονικό πεδίο, μετά το 
πέρας των πέντε (5) εργάσιμων ημερών για τυχόν ενστάσεις των προσωρινών 
αποτελεσμάτων . 
 
 
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης  
1. Για το επιστημονικό πεδίο «Οικονομική των Επιχειρήσεων (κωδ. 1.1)» και το 

μάθημα 9ου εξαμήνου (Ε) «Επιχειρηματικότητα», το μάθημα 5ου εξαμήνου (Υ)  
«Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων», καθώς και το μάθημα 8ου εξαμήνου (Ε) 
«Χρηματοδότηση & Χρηματοοικονομική Ανάλυση Γεωργικών Επιχειρήσεων» για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, 
εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 
27247/05-08-2021 με επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 
i. αρ. πρωτ. 27613/24-08-2021  

ii. αρ. πρωτ. 27614/24-08-2021  
 

2. Για το επιστημονικό πεδίο «Πληροφορική – Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης 
(κωδ. 1.2)» και το μάθημα  1ου εξαμήνου (Υ) «Πληροφορική» και το μάθημα 8ου 
εξαμήνου (Ε) «Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 
– 2022, μετά την αρνητική απάντηση του πρώτου επιτυχόντα (αρ. πρωτ. 27707/25-
08-2021), του πρώτου επιλαχόντα (αρ. πρωτ. 27612/24-08-2021) και του δεύτερου 
και τελευταίου επιλαχόντα (αρ. πρωτ. 27724/26-08-2021) στο εν λόγω 
επιστημονικό πεδίο η θέση κρίνεται άγονη.   

 

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου  
1. Για το επιστημονικό πεδίο «Μηχανική και Επεξεργασία Τροφίμων (κωδ. 2.1)» και 

το μάθημα  6ου εξαμήνου (Ε) «Εφαρμογές Η/Υ στην Επεξεργασία Τροφίμων» για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, 
εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 
27709/25-08-2021 δεν υπάρχουν επιλαχόντες, καθώς δεν κατατέθηκαν άλλες 
αιτήσεις. 
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Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής  
1. Για το επιστημονικό πεδίο «Ανθοκομία (κωδ. 3.1)» και το μάθημα 9ου εξαμήνου (Ε) 

«Ειδική Ανθοκομία (Καλλιέργιες Αιχμής, Νέες Τεχνολογίες – Ιστοκαλλιέργεια)» και 
το μάθημα 9ου εξαμήνου (Ε) «Συντήρηση Αστικού Πράσινου», καθώς και το 
μάθημα 6ου εξαμήνου (Ε) «Καλλωπιστικά Φυτά» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 
2022, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της 
σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27584/23-08-2021 δεν υπάρχουν 
επιλαχόντες καθώς δεν κατατέθηκαν άλλες αιτήσεις. 

 
2. Για το επιστημονικό πεδίο «Γεωργική Εντομολογία και Ακαρεολογία (κωδ. 3.2)» και 

το μάθημα 1ου  εξαμήνου (Υ) «Γεωργική Ζωολογία - Εντομολογία», καθώς και το 
μάθημα 2ου εξαμήνου (Ε) «Γεωργική Ζωολογία - Εντομολογία» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2021– 2022, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η 
υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27680/25-08-2021 
με επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 
i. αρ. πρωτ. 27726/26-08-2021  

 
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 
1. Για το επιστημονικό πεδίο «Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων (κωδ. 4.1)» και το 

μάθημα 7ου εξαμήνου (Ε) «Συστήματα Ποιότητας και Πιστοποίησης Αγροτικών 
Προϊόντων» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα 
που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. 
πρωτ. αίτησης 27621/24-08-2021 δεν υπάρχουν επιλαχόντες καθώς δεν 
κατατέθηκαν άλλες αιτήσεις. 

 
Τμήμα Βιοτεχνολογίας 
1. Για το επιστημονικό πεδίο «Γενετική – Εξελικτική Βιολογία (κωδ. 5.1)» και το 

μάθημα 5ου εξαμήνου (Ε) «Μοριακή Αναγνώριση», καθώς και το μάθημα 4ου 
εξαμήνου (Υ) «Εξέλιξη» και το μάθημα 8ου εξαμήνου (Ε) «Γενετική Ανάλυση 
Δεδομένων»  για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με τον σχετικό 
πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με 
αρ. πρωτ. αίτησης 27780/27-08-2021 δεν υπάρχουν επιλαχόντες καθώς δεν 
κατατέθηκαν άλλες αιτήσεις.  

 
Τμήμα Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής  
1. Για το επιστημονικό πεδίο «Εφαρμοσμένη Μηχανική στις Γεωργικές Κατασκευές 

(κωδ. 6.1)» και το μάθημα 5ου εξαμήνου (Υ) «Μηχανική Στατική και Βασικές Αρχές 
Αντοχής Υλικών», το μάθημα 7ου εξαμήνου (Ε) «Σχεδιασμός Μεταλλικών 
Κατασκευών»  για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με τον σχετικό 
πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με 
αρ. πρωτ. αίτησης 27616/24-08-2021 με επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 
i. αρ. πρωτ. 27536/23-08-2021  

ii. αρ. πρωτ. 27537/23-08-2021  
iii. αρ. πρωτ. 27819/27-08-2021  

 
2. Για το επιστημονικό πεδίο «Μικροβιολογία Εδάφους (κωδ. 6.2)» και το μάθημα 7ου 

εξαμήνου (Ε) «Μικροβιολογία Εδάφους» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, 
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σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της 
σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27791/27-08-2021 δεν υπάρχουν 
επιλαχόντες καθώς δεν κατατέθηκαν άλλες.  

 
 
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)  
1. Για το επιστημονικό πεδίο «Γενικά Μαθηματικά με Εφαρμογές στην Οικονομική 

Θεωρία (κωδ. 7.1)» και το μάθημα 1ου εξαμήνου (Ε-Υ) «Μαθηματικά για 
Οικονομολόγους I » και το μάθημα 2ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Μαθηματικά για 
Οικονομολόγους IΙ», καθώς και το μάθημα 5ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Μαθηματικές 
Μέθοδοι στα Οικονομικά» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με τον 
σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του 
υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27691/25-08-2021 δεν υπάρχουν επιλαχόντες 
καθώς δεν κατατέθηκαν άλλες αιτήσεις. 

 
2. Για το επιστημονικό πεδίο «Στατιστική με Εφαρμογές στα Οικονομικά (κωδ. 7.2)» 

και το μάθημα 1ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Στατιστική I » και το μάθημα 2ου εξαμήνου (Ε-
Υ)  «Στατιστική IΙ», καθώς και το μάθημα 3ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Στατιστική III» για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, 
εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του πρώτου επιλαχόντα με αρ. πρωτ. 
αίτησης με 27706/25-08-2021, μετά την αρνητική απάντηση του πρώτου 
επιτυγχόντα (αρ. πρωτ. 27783/27-08-2021),  επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 
i. αρ. πρωτ. 27823/27-08-2021  

 
3. Για το επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη Υπολογιστών και Προγραμματισμός Η/Υ (κωδ. 

7.3)» και το μάθημα 1ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Πληροφορική I » και το μάθημα 2ου 
εξαμήνου  (Ε-Υ)  «Προγραμματισμός Η/Υ I», καθώς και το μάθημα 3ου εξαμήνου (Ε-Υ)  
«Προγραμματισμός Η/Υ II» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με τον 
σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του 
υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27538/23-08-2021 δεν υπάρχουν επιλαχόντες 
καθώς δεν κατατέθηκαν άλλες αιτήσεις. 

 
4. Για το επιστημονικό πεδίο «Αρχές Οικονομίας και Μικροοικονομικής Ανάλυσης (κωδ. 

7.4)» και το μάθημα 1ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» και το 
μάθημα 3ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Μικροοικονομική Θεωρία I», καθώς και το μάθημα 4ου 
εξαμήνου (Ε-Υ)  «Μικροοικονομική Θεωρία II» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, 
σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της 
σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27530/23-08-2021 δεν υπάρχουν 
επιλαχόντες καθώς δεν κατατέθηκαν άλλες αιτήσεις. 

 
5. Για το επιστημονικό πεδίο «Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Ανάλυση 

(κωδ. 7.5)» και το μάθημα 3ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Μακροοικονομική Θεωρία I» και το 
μάθημα 4ου εξαμήνου (Ε-Υ) «Μακροοικονομική Θεωρία II», καθώς και το μάθημα 5ου 
εξαμήνου (Ε-Υ)  «Δημόσια Οικονομική» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, 
σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της 
σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27619/24-08-2021 με επιλαχόντες 
σε σειρά κατάταξης: 
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i. αρ. πρωτ. 27821/27-08-2021 
ii. αρ. πρωτ. 27758/27-08-2021  

iii. αρ. πρωτ. 27798/27-08-2021 
Η αίτηση του 27822/27-08-2021  απορρίφθηκε, διότι δεν πληρούσε το κριτήριο 1 της 
πρόσκλησης. 
 
6. Για το επιστημονικό πεδίο «Επιστήμη Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης 

(κωδ. 7.6)» και το μάθημα 2ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Εισαγωγή στη Περιφερειακή 
Επιστήμη» και το μάθημα 5ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Μέθοδοι Περιφερειακής 
Ανάλυσης», καθώς και το μάθημα 6ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Οικονομική Ανάπτυξη I» για 
το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, 
εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 
27704/25-08-2021 δεν υπάρχουν επιλαχόντες καθώς δεν κατατέθηκαν άλλες 
αιτήσεις. 

 
7. Για το επιστημονικό πεδίο «Οικονομετρική Θεωρία και Εφαρμογές (κωδ. 7.7)» και 

το μάθημα 4ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Οικονομετρία I», καθώς  και το μάθημα 5ου 
εξαμήνου (Ε-Υ) «Οικονομετρία II» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα 
με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του 
υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27799/27-08-2021 με επιλαχόντες σε σειρά 
κατάταξης: 
i. αρ. πρωτ. 27533/23-08-2021  
ii. αρ. πρωτ. 27784/27-08-2021  

 

8. Για το επιστημονικό πεδίο «Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση 
και Λογιστική (κωδ. 7.8)» και το μάθημα 4ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Οικονομική των 
Επιχειρήσεων και Λογιστική I» και το μάθημα 5ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Λογιστική II», 
καθώς και το μάθημα 6ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Αξιολόγηση Επενδύσεων και 
Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα 
με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του 
υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27754/26-08-2021 με επιλαχόντες σε σειρά 
κατάταξης: 

i. αρ. πρωτ. 27723/26-08-2021  
ii. αρ. πρωτ. 27725/26-08-2021  

iii. αρ. πρωτ. 27759/27-08-2021  
 
9. Για το επιστημονικό πεδίο «Οικονομία του Αγροτικού Χώρου και του 

Περιβάλλοντος (κωδ. 7.9)» και το μάθημα 3ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Αγροτική 
Οικονομία» και το μάθημα 5ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Οικονομική των Φυσικών Πόρων», 
καθώς και το μάθημα 6ου εξαμήνου (Ε) «Οικονομική του Περιβάλλοντος και 
Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Αγαθών» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, 
σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της 
σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27816/27-08-2021 με 
επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 
i. αρ. πρωτ. 27696/25-08-2021 
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10. Για το επιστημονικό πεδίο «Περιφερειακή και Αστική Οικονομία και Ανάπτυξη 
(κωδ. 7.10)» και το μάθημα 3ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Περιφερειακή Οικονομική I » και 
το (Ε-Υ)  μάθημα 4ου εξαμήνου «Περιφερειακή Οικονομική II», καθώς και το 
μάθημα 6ου εξαμήνου (Ε-Υ) «Αστική Οικονομική I » για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 
2022, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της 
σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27528/23-08-2021 δεν υπάρχουν 
επιλαχόντες καθώς δεν κατατέθηκαν άλλες αιτήσεις. 

 
 
 
Τμήμα Δασολογίας και Δ.Φ.Π (Καρπενήσι) 
1. Για το επιστημονικό πεδίο «Δασική Γενετική – Οικοφυσιολογία (κωδ. 8.1)» και το 

μάθημα 7ου εξαμήνου (Υ) «Δασική Γενετική», το μάθημα 8ου εξαμήνου (Ε-Υ)  
«Γενετική Βελτίωση Δασικών Ειδών», καθώς και για το μάθημα 8ου εξαμήνου (Ε-Υ) 
«Οικοφυσιολόγία Δασικών Ειδών» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα 
με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του 
υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27631/25-08-2021 δεν υπάρχουν επιλαχόντες 
καθώς δεν κατατέθηκαν άλλες αιτήσεις.  
 

2. Για το επιστημονικό πεδίο «Δασοκομική (κωδ. 8.2)» και το μάθημα 6ου εξαμήνου 
(Υ) «Δασοκομική», το μάθημα 7ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Ειδικές και Εναλλακτικές 
Μορφές Τουρισμού», καθώς και για το μάθημα 3ου εξαμήνου (Ε-Υ) «Πληροφορική 
– Εφαρμογές και Δασική Επιστημή» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, 
σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της 
σύμβασης του πρώτου επιλαχόντα, μετά την αρνητική απάντηση του πρώτου 
επιτυγχόντα (αρ. πρωτ. 27611/24-08-2021), με αρ. πρωτ. αίτησης 27814/27-08-
2021 με επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 
i. αρ. πρωτ. 27705/25-082021  

 
3. Για το επιστημονικό πεδίο «Δασική Οικολογία – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (κωδ. 

8.3)» και το μάθημα 5ου εξαμήνου (Υ) «Δασική Οικολογία», το μάθημα 6ου 
εξαμήνου  (Ε-Υ) «Αυτοφυή Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά», καθώς και για το 
μάθημα 5ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Περιβαλλοντική Εκπαίδεση» για το ακαδημαϊκό έτος 
2021 – 2022, μετά την αρνητική απάντηση του πρώτου επιτυχόντα (αρ. πρωτ. 
27761/27-08-2021) καθώς και του μοναδικού επιλαχόντα (αρ. πρωτ. 27529/23-08-
2021) στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο η θέση κρίνεται άγονη. 
 

4. Για το επιστημονικό πεδίο «Δενδρομετρία – Δασική Εργασιολογία (κωδ. 8.4)» και 
το μάθημα 3ου εξαμήνου (Υ) «Δενδρομετρία», το μάθημα 4ου εξαμήνου (Ε-Υ) 
«Δασική Εργασιολογία», καθώς και για το μάθημα  4ου εξαμήνου (Ε-Υ) «Τεχνικές 
Δειγματοληψίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με τον σχετικό 
πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με 
αρ. πρωτ. αίτησης 27793/27-08-2021 με επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 
i. αρ. πρωτ. 27765/27-08-2021  

 
5. Για το επιστημονικό πεδίο «Δασική Οικονομική – Μαθηματικά (κωδ. 8.5)» και το 

μάθημα 1ου εξαμήνου (Υ) «Μαθηματικά», το μάθημα 9ου εξαμήνου (Ε-Υ)  
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«Διοίκηση Δασικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων», καθώς και για το μάθημα 6ου 
εξαμήνου (Ε-Υ)  «Δασική Εκτιμητική» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, 
σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της 
σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27645/25-08-2021 με 
επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 
i. αρ. πρωτ. 27817/27-08-2021  

ii. αρ. πρωτ. 27760/27-08-2021  
 
 
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) 
1. Για το επιστημονικό πεδίο «Οικονομική Επιστήμη (κωδ. 9.1)» και το μάθημα 1ου 

εξαμήνου (Ε-Υ) «Μικροοικονομική Θεωρία», το μάθημα 2ου εξαμήνου (Ε-Υ)  
«Μακροοικονομική Θεωρία», καθώς και για το μάθημα 4ου εξαμήνου (Ε-Υ)  
«Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομική» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, 
σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της 
σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27617/24-08-2021 δεν υπάρχουν 
επιλαχόντες καθώς δεν κατατέθηκαν άλλες αιτήσεις. 
 

2. Για το επιστημονικό πεδίο «Οικονομική Επιστήμη / Αγρο-Επιχειρηματικότητα (κωδ. 
9.2)» και το μάθημα 5ου εξαμήνου (Ε) «Αγροτική Επιχειρηματικότητα & 
Περιφερειακή Ανάπτυξη», το μάθημα 3ου εξαμήνου (Ε-Υ) «Στατιστική», καθώς και 
για το μάθημα 6ου εξαμήνου (Ε-Υ) «Αγροτική Πολιτική» για το ακαδημαϊκό έτος 
2021 – 2022, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η 
υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27539/23-08-2021 
με επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 

i. αρ. πρωτ. 27820/27-08-2021  
 
3. Για το επιστημονικό πεδίο «Μαθηματικά / Ποσοτικές Μέθοδοι (κωδ. 9.3)» και το 

μάθημα επιλογής 1ου εξαμήνου «Μαθηματικά Ι », το μάθημα 2ου εξαμήνου (Ε-Υ)  
«Μαθηματικά ΙΙ», καθώς και για το μάθημα 5ου εξαμήνου (Υ) «Επιχειρησιακή 
Έρευνα» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα 
που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. 
πρωτ. αίτησης 27650/25-08-2021 με επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 

i. αρ. πρωτ. 27683/25-08-2021  
 
4. Για το επιστημονικό πεδίο «Γεωπονία (Φυτικής Παραγωγής) (κωδ. 9.4)» και το  

μάθημα 1ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Βοτανική », το μάθημα 6ου εξαμήνου (Ε-Υ) «Ζωικοί 
εχθροί Αποθηκευμένων Γεωργικών Προϊόντων, Τροφίμων και Αστικού 
Περιβάλλοντος», καθώς και για το μάθημα 5ου εξαμήνου (Υ) «Γεωργική Ζωολογία 
και Εντομολογία» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με τον σχετικό 
πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με 
αρ. πρωτ. αίτησης 27687/25-08-2021 δεν υπάρχουν επιλαχόντες καθώς δεν 
κατατέθηκαν άλλες αιτήσεις. 

 

5. Για το επιστημονικό πεδίο «Γεωπονία (Φυτικής Παραγωγής) (κωδ. 9.5)» και το  
μάθημα 4ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Δενδροκομία», το μάθημα 3ου εξαμήνου (Ε-Υ)  
«Λαχανοκομία», καθώς και για το μάθημα 2ου εξαμήνου «Γεωργία» (Ε-Υ)  για το 
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ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, 
εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 
27674/25-08-2021 με επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 
i. αρ. πρωτ. 27818/27-08-2021  
ii. αρ. πρωτ. 27647/25-08-2021  

 

6. Για το επιστημονικό πεδίο «Γεωπονία (Ζωϊκής Παραγωγής) (κωδ. 9.6)» και το 
μάθημα 1ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Ζωοτεχνία», καθώς και το μάθημα 2ου εξαμήνου (Ε-Υ)  
«Διατροφή Αγροτικών Ζώων» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με 
τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του 
υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27795/27-08-2021 με επιλαχόντες σε σειρά 
κατάταξης: 
i. αρ. πρωτ. 27767/27-08-2021  

 
7. Για το επιστημονικό πεδίο «Πληροφορική (κωδ. 9.7)» και το μάθημα 1ου εξαμήνου  

(Ε-Υ) «Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας», το μάθημα 2ου 
εξαμήνου (Ε-Υ)  «Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων», καθώς και  το μάθημα 5ου 
εξαμήνου (Υ) «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS)» για το ακαδημαϊκό 
έτος 2021 – 2022, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η 
υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 27722/26-08-2021 
με επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 
i. αρ. πρωτ. 27540/23-08-2021  

ii. αρ. πρωτ. 27790/27-08-2021  
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

          Σ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ                                                 Κ. ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
Αθήνα, 13/10/2021 

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

 
 

Κ. ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ



10 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Οικονομική των Επιχειρήσεων » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27613/24-08-2021  
 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27614/24-08-2021  
 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27247/05-08-2021  
 

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά 
την 01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο 
σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή 
ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
 
ΝΑΙ 

 
 
ΝΑΙ 

 
 
ΝΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

   

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  5 5 25 

β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους / 
ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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  

10 10 25 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

   

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  

7 3 10 

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

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  52 48 100 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20%  62.4 57.6 100 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ



11 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Πληροφορική – Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 27612/24-08-
2021  
 

αρ. πρωτ.αίτησης 
υποψηφίου  
27724/26-08-2021  
 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27707/25-08-2021  
 

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) 
μετά την 01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

 
ΝΑΙ 

Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο 
σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή 
ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
 
ΝΑΙ 

 
 
ΝΑΙ 

 
 
ΝΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

   

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  15 10 15 

β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους / 
ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού 
πεδίου.  

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 15 25 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

   

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

 
0 – 20  

18 18 18 

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

10 10 10 

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

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  78 63 86 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Μηχανική και Επεξεργασία Τροφίμων » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27709/25-08-2021  

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της 
Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. 
(σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  50 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  25 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά 
εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια με 
το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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: 

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  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 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  100 

 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20%  120 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Ανθοκομία» 
  ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27584/23-08-2021  

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2011  
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από 
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο) 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

- 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  Σύνολο από 0 έως 50, 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως  

 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  25 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε συνέδρια σε 
συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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: 

Σύνολο από 0 έως 50, 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως  

 

 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 

18 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  96 

 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20%  115,2 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Γεωργική Εντομολογία και Ακαρεολογία » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27680/25-08-2021 
 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27726/26-08-2021 
 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από 
ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο 
από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  45 37 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου  

1 - 25  20 12 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε 
περιοδικά εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε 
συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του 
επιστημονικού πεδίου.  

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: 

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  40 31 

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

 
0 – 20  

15 9 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών 
& βιβλιογραφίας  

 
0 –10  

8 5 

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

17 17 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  85 68 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27621/24-08-2021 

  

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε 
περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

- 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  42 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  17 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε 
συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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: 

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  42 

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

16 

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

9 

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

17 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  84 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Γενετική – Εξελικτική Βιολογία» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Βιοτεχνολογίας» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  

27780/27-08-2021  

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε 
περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

- 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  50 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  25 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε 
συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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: 

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  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 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  100 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Εφαρμοσμένη Μηχανική στις Γεωργικές Κατασκευές» 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27536/23-08-2021 

 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27537/23-08-2021 

 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  

27616/24-08-2021  
 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27819/27-08-2021 

 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού 
τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ NAI NAI NAI 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού 
τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο 
τίτλο σχολής της αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας, 
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή 
ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής 
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού 
μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ NAI NAI NAI 

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

Σύνολο από 0 έως 50, 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως  

25 25 40 25 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής 
και δημοσιευμένου έργου  

1 - 25  10 15 15 15 

 β) αριθμός επιστημονικών 
δημοσιεύσεων σε περιοδικά 
εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε 
συνέδρια σε συνάφεια με το 
αντικείμενο του επιστημονικού 
πεδίου.  

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 10 25 10 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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1 Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας, στο πλαίσιο των προηγούμενων προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 
του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 (για τις περιπτώσεις των ανωτέρω υποψηφίων θα υπάρξει διασταύρωση της μη προγενέστερης συμμετοχής του ΑΦΜ 
του υποψηφίου με βάση τα Απογραφικά Δελτία των Πράξεων των προσκλήσεων ΕΔΒΜ20, ΕΔΒΜ45, ΕΔΒΜ82, καθώς και της ΕΔΒΜ96 του ΕΠ 
ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020, σε συνεργασία με την ΕΥ ΟΠΣ). 

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

Σύνολο από 0 έως 50, 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως  

50 40 50 30 

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

 
0 – 20  

20 15 20 15 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων 
μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας  

 
0 –10  

10 10 10 5 

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

20 15 20 10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  75/100 65/100 90/100 55/100 

 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ1  15/100 13/100 - 11/100 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  90/100 78/100 90/100 66/100 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Μικροβιολογία Εδάφους» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27791/27-08-2021 

 

1 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
01.01.2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
 

2 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου 
από  το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ (σε 
περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

48 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου  

0 – 25 23 

 β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά 
εγνωσμένου κύρους/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του 
επιστημονικού πεδίου. 

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 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

47 

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

 
0 – 20  

19 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων 
μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας  

 
0 –10  

9 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20 19 

 Σύνολο  95 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ



20 

 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Γενικά Μαθηματικά με Εφαρμογές στην Οικονομική Θεωρία » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27691/25-08-2021 
 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της 
Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 
ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από 
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  30 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου 
έργου  

1 - 25  25 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά 
εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε συνέδρια σε 
συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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: 

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  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 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  80 

 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20%  96 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Στατιστική με Εφαρμογές στα Οικονομικά» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27706/25-08-2021  

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27823/27-08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27783/27-08-2021 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή 
ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, 
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

45 30 45 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  20 15 20 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά εγνωσμένου 
κύρους / ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο 
του επιστημονικού πεδίου.  

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 15 25 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

45 35 50 

 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 10 10 

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

15 5 20 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  90 65 95 

 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20%  90 78 114 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Επιστήμη Υπολογιστών και Προγραμματισμός Η/Υ » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27538/23-08-2021  

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 
 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε 
περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως   

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  15 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε 
συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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: 

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως   

 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 

10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  75 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Αρχές Οικονομίας και Μικροοικονομικής Ανάλυσης» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27530/23-08-2021  

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της 
Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 
ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από 
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως   

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου 
έργου  

1 - 25  25 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά 
εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε συνέδρια σε 
συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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: 

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως   

 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 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  100 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Ανάλυση» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 27619/24-
08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 27758/27-
08-2021  

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27798/27-08-2021  

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27821/27-08-2021  

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου 
(ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ 
της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το 
ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής 
τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως      

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου  

1 - 25  20 25 25 25 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε 
περιοδικά εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε 
συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του 
επιστημονικού πεδίου.  

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 15 15 25 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως      

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

 
0 – 20  

20 20 20 20 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας  

 
0 –10  

10 10 10 10 

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

20 20 20 20 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  95 90 90 100 

 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20%  114 90 90 100 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Επιστήμη Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27704/25-08-2021  

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της 
Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 
ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από 
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  50 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου 
έργου  

1 - 25  25 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά 
εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε συνέδρια σε 
συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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: 

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  40 

 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 

10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  90 

 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20%  108 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Οικονομετρική Θεωρία και Εφαρμογές» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27799/27-08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27533/23-08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27784/27-08-2021 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της 
Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. 
(σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

38 43 28 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  23 18 23 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά 
εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια 
με το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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 5 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

50 42 47 

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

 
0 – 20  

20 17 20 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας  

 
0 –10  

10 10 10 

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

20 15 
 

17 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  88 85 75 

 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20%  105.6 85 75 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Διοίκηση Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Λογιστική» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27723/26-08-2021  

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27725/26-08-2021   

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27754/26-08-2021   

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27759/27-08-2021 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 01.01.2011 

ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

Κριτήριο2: 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: 

Σύνολο από 0 έως 50, 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

        

α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου 0 - 25 25 25 25 10 

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

0 - 25         

 
Έως και 2 επιστημονικές 

δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια: 5 μονάδες 

 5 5    5 

 
Από 3 έως και 7 επιστημονικές 
δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 

συνέδρια: 15 μονάδες 

  
 25   

 
από 8 και άνω επιστημονικές 

δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια: 25 μονάδες 

    
 

  

Σύνολο   30 30 50 15 

      

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ



28 

 

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

Σύνολο από 0 έως 50, 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

        

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

0 – 20 20 20 20 15 

β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας 0 –10 9 7 9 7 

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

Σύνολο 
  49 47 49 37 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
  79 77 99 52 

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20% 
 94.8 92.4 99 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Οικονομία του Αγροτικού Χώρου και του Περιβάλλοντος » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφίου 
27816/27-08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφίου 
27696/25-08-2021 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2011  
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση 
κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  50 50 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  25 25 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε 
συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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: 

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  40 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  

5 10 

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

15 20 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  90 100 

 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20%  108 100 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Περιφερειακή και Αστική Οικονομία και Ανάπτυξη» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27528/23-08-2021 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της 
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε 
περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  Σύνολο από 0 έως 50, 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως  

 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  25 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε 
συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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: 

Σύνολο από 0 έως 50, 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως  

 

 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 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  100 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Δασική Γενετική – Οικοφυσιολογία» 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π (Καρπενήσι)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27631/25-08-2021 

1 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2011  
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
(25 Μαρτίου 2017) 

2 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από  το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 
εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

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

20 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  0 – 25 5 

 β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους/ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο 
του επιστημονικού πεδίου. 

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 

4 Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

35 

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

15 

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

5 

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

 Σύνολο  55 

 Προσαύξηση συνολικής βαθμολογίας 20%   

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  55 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Δασοκομική » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π (Καρπενήσι)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27611/24-08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφίου 
27705/25-08-2021  

αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφίου 
27814/27-08-2021 

1 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 01.01.2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
(28 Ιουνίου 2012) 

ΝΑΙ 
(26 Ιουνίου2017) 

ΝΑΙ 
(20 Φεβρουαρίου 2020) 

2 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από  το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – 
ΑΤΕΕΝ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

ΟΧΙ 
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

ΟΧΙ 
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

40 35 40 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 – 25 25 10 25 

 β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου 
κύρους/ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του 
επιστημονικού πεδίου. 

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 15 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

35 35 35 

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

 
0 – 20  

15 15 15 

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

5 5 5 

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

 Σύνολο  75 70 75 

 Προσαύξηση  συνολικής βαθμολογίας 20%  15 0 0 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  90 70 75 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Δασική Οικολογία – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π (Καρπενήσι)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27529/23-08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης  
 υποψηφίου 
27761/27-08-2021 

1 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
01.01.2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
(20 Απριλίου 2021) 

ΝΑΙ 
(20 Φεβρουαρίου2020) 

 

2 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από  το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ (σε 
περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

ΟΧΙ 
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

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

30 45 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  0 – 25 5 20 

 β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους/ανακοινώσεις σε 
συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου. 

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 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

35 35 

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

15 15 

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

5 5 

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

 Σύνολο  65 80 

 Προσαύξηση συνολικής βαθμολογίας 20%  13 0 

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  78 80 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ



34 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Δενδρομετρία – Δασική Εργασιολογία » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π (Καρπενήσι)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27765/27-08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27793/27-08-2021 

1 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 01.01.2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
(26 Ιουνίου2019) 

 

ΝΑΙ 
(18 Αύγουστου 2021) 

2 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από  το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – 
ΑΤΕΕΝ (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

ΟΧΙ 
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

35 35 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  0 – 25 10 10 

 β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου 
κύρους/ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του 
επιστημονικού πεδίου. 

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 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

35 35 

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

 
0 – 20  

15 15 

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

5 5 

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

 Σύνολο  70 70 

 Προσαύξηση  συνολικής βαθμολογίας 20%  0 14 

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  70 84 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Δασική Οικονομική - Μαθηματικά » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π (Καρπενήσι)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφίου 
27645/25-08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27760/27-08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφίου 
27817/27-08-2021 

1 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 01.01.2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
(21 Ιουνίου 2018) 

ΝΑΙ 
( 31 Ιουλίου2018) 

ΝΑΙ 
(17 Δεκεμβρίου 2019) 

2 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από  το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ 
(σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΟΧΙ 
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

ΝΑΙ 
(Από το ΔΟΑΤΑΠ)0 

ΟΧΙ 
(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

40 5 30 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 – 25 15 5 5 

 β) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά εγνωσμένου 
κύρους/ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του 
επιστημονικού πεδίου. 

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 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

35 35 35 

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

 
0 – 20  

15 15 15 

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

5 5 5 

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

 Σύνολο  75 40 65 

 Προσαύξηση συνολικής βαθμολογίας 20%     

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  75 40 65 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Οικονομική Επιστήμη» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27617/24-08-2021 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2011  
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού 
μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

 
45 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  
20 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια με το 
αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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: Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

45 

 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 

15 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  90 

 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20%  108 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Οικονομική Επιστήμη / Αγρο-Επιχειρηματικότητα » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27539/23-08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφίου 
27820/27-08-2021 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2011  
ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από 
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο 

Πανεπιστήμιο 
Πατρών 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  
  

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  
15 15 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε συνέδρια σε 
συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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 15 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως  
  

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

15 15 

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

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

10 10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  75 60 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ / ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27575/23-08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27683/25-08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27650/25-08-2021 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της 
Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής 
αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 
ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από 
Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

- - - 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

0 35 35 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου 
έργου  

1 - 25  
0 20 20 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά 
εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε συνέδρια σε 
συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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  

0 15 15 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  35 28 45 

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

 
0 – 20  

15 13 20 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας  

 
0 –10  

5 5 5 

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

15 10 20 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  35 63 80 

 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20%   75.6 80 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Γεωπονία (Φυτικής Παραγωγής)» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
αρ. πρωτ. αίτησης  υποψηφίου 
27687/25-08-2021 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2011  
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  
15 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια με το 
αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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: Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

 

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

12 

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

7 

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

17 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  76/100 

 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20%  91.2 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «Γεωπονία (Φυτικής Παραγωγής)» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
27647/25-08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27674/25-08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27818/27-08-2021 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της 
Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης 
ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. 
(σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού 
μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

- - - 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

33/50 33/50 33/50 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  8/25 8/25 8/25 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά 
εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια 
με το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

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 25/25 25/25 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

43/50 50/50 46/50 

 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  

8/10 10/10 8/10 

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

15/20 20/20 18/20 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  76/100 83/100 79/100 

 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20%  76 99.6 79 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Γεωπονία (Ζωϊκής Παραγωγής)» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27767/27-08-2021  

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27795/27-08-2021  

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) 
μετά την 01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο 
σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή 
ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ - - 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

  

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  
25 25 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους / 
ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού 
πεδίου.  

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: 

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

  

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

 
0 – 20  

15 19 

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

10 9 

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

20 19 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  95 97 

 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 20%  95 116,4 

ΑΔΑ: ΩΧΣΩ46Ψ8Ζ6-ΖΓΜ
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « Πληροφορική» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27540/23-08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27722/26-08-2021 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
27790/27-08-2021 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) 
μετά την 01/01/2011 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο 
σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή 
ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ  

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

50 45 15 

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  
25 20 

15 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους / 
ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού 
πεδίου.  

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 

0 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

35 45 30 

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

 
0 – 20  

20 20 15 

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

5 10 5 

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

10 15 10 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  85 90 45 

 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 20%  85 90 54 
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