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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 16ης/2018 – 18/09/2018
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ Π.Θ.
(Αριθμός απόφασης 10/Συν. 16/2018)

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ύστερα από πρόσκληση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας Καθηγητή Ζήση Μαμούρη (αρ. πρωτ. 22151/14.09.2018), συγκεντρώθηκε
σήμερα Τρίτη 18-09-2018 και ώρα 13.30, στο Βόλο, στα γραφεία της Επιτροπής
Ερευνών, οδός Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα και
πραγματοποίησε την 16/2018 Συνεδρίασή του.
Παρόντες ήταν οι κ.κ. Ζήσης Μαμούρης, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017 (Τεύχος Α΄
114/04.08.2017), Χαρίκλεια Σταθοπούλου - Βασιλονικολού, Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής Ερευνών και οι κ.κ. Μαρί - Νοέλ Ντυκέν, Γεώργιος Σίμος, Παντελεήμων
Μπάγκος, Δημήτριος Βαφείδης και Βασίλειος Κανακούδης, μέλη της Επιτροπής
Ερευνών.
Πρακτικά τήρησε ο Προϊστάμενος της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ κ. Δημήτριος Μεσαλούρης.
Παρών ήταν ο Νομικός Σύμβουλος του ΕΛΚΕ κ. Βασίλειος Μπρούζος.
……………………………………………………………………………………..............……..........

Θέμα 10ο) Έγκριση των πρακτικών των Συνελεύσεων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που αφορούν στην αξιολόγηση υποψηφιοτήτων για την
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Α.Π. 18830/01.08.2018) για υποβολή προτάσεων
προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου και έγκριση αναθέσεων
έργου στο πλαίσιο του έργου με Κωδ. 5803 και τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» (MIS 5030577).
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναφερόμενος στην με αρ. πρωτ.
22020/13.09.2018 επιστολή του ιδρυματικού υπευθύνου του έργου με Κωδ. 5803 και τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας» (MIS 5030577), εξηγεί στα μέλη ότι
τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχουν αποστείλει τις σχετικές αποφάσεις των
Συνελεύσεών τους, όπως περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω:

1) Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
- Επιστημονικό Πεδίο: Φυσικές Επιστήμες (Θέση: 1)
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα
κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των τριών (3) υποψηφίων για τη
διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Φυσικές Επιστήμες», οι οποίοι
υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ
2. ΜΑΡΚΑΝΔΩΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
3. ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1
2

Επιστημονικό Πεδίο: «Φυσικές Επιστήμες»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
65/100
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΘΑ

64/100

Η υποψηφιότητα της κα. ΜΑΡΚΑΝΔΩΝΑ ΟΥΡΑΝΙΑΣ δεν αξιολογείται, καθώς δεν υπάρχει
συνάφεια του επιστημονικού πεδίου των υπό διδασκαλία μαθημάτων αφενός με τη διδακτορική
της διατριβή από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τίτλο «Μελέτη
γενετικών πολυμορφισμών σε άνδρες με διαταραχές της σπερματογένεσης» και αφετέρου με
το ερευνητικό της έργου που εστιάζεται στη Βιολογία της Αναπαραγωγής.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 2/1309-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ.
5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ.
πρωτ. 18830 /01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Φυσικές
Επιστήμες» στον κ. ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Ψυχολογία (Θέση: 2)
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα
κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δέκα (10) υποψηφίων για τη
διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Ψυχολογία», οι οποίοι υπέβαλαν
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
2. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
3. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
4. ΛΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5. ΛΙΟΥΠΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
6. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΡΟΥΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
8. ΤΟΥΛΟΥΠΗΣ ΘΑΝΟΣ
9. ΦΡΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ
10. ΨΥΛΛΟΥ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

ΑΔΑ: Ω7ΦΡ469Β7Ξ-379

Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1
2

Επιστημονικό Πεδίο: «Ψυχολογία»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
57,6/100
ΦΡΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΤΕΡΠΗ

51/100

Αξιολογούνται μόνο οι υποψηφιότητες του κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΗΛΙΑ και της κα.
ΦΡΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΣ-ΕΥΤΕΡΠΗΣ, καθώς ήταν οι μόνες που πληρούσαν όλα τα
κριτήρια συνάφειας για τη διδασκαλία των δύο συγκεκριμένων μαθημάτων.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 2/1309-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ.
5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ.
πρωτ. 18830 /01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Ψυχολογία» στον κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΗΛΙΑ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Παιδαγωγικές Επιστήμες (Θέση: 3)
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα
κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1) υποψηφιότητας για τη
διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Παιδαγωγικές Επιστήμες», ο οποίος
υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι ο εξής:
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Ο κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ δεν πληροί το κριτήριο της
συνάφειας της διδακτορικής του διατριβής με τα συγκεκριμένα δύο μαθήματα και το
επιστημονικό πεδίο, συνεπώς, η υποψηφιότητά του δεν αξιολογείται.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη
α) την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης,
β) το πρακτικό της υπ’ αριθ. 2/13-09-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, για την επιλογή πανεπιστημιακού υποτρόφου στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
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Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 18830 /01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και
γ) την επιστολή του Ιδρυματικά Υπευθύνου κ. Γεωργίου Φθενάκη (αρ. πρωτ.
21995/13.09.2018), σύμφωνα με την οποία εισηγείται να δημοσιευτεί εκ νέου Πρόσκληση
στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ για τις θέσεις που δεν καλύπτονται,
αποφασίζει και αποδέχεται την κρίση της θέσης ως άγονη και εγκρίνει την δημοσίευση της
σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις.
- Επιστημονικό Πεδίο: Τέχνες (Θέση: 4)
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα
κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των τριών (3) υποψηφίων για τη
διδασκαλία του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου «Τέχνες», οι οποίοι υπέβαλαν
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΒΙΤΣΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
2. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
3. ΠΙΓΚΟΥ-ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΥΡΤΩ
Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1

Επιστημονικό Πεδίο: «Τέχνες»
Ονοματεπώνυμο
ΠΙΓΚΟΥ-ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΥΡΤΩ

Βαθμολογία
66,2/100

2

ΒΙΤΣΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

65,6/100

3

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

54,2/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 2/1309-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ.
5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ.
πρωτ. 18830 /01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου «Τέχνες»
στην κα. ΠΙΓΚΟΥ-ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΥΡΤΩ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
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- Επιστημονικό Πεδίο: Μεθοδολογία Έρευνας (Θέση: 5)
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τα
κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των τριών (3) υποψηφίων για τη
διδασκαλία του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου «Μεθοδολογία Έρευνας», οι οποίοι
υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
2. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
3. ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Μεθοδολογία Έρευνας» - Π.Μ.Σ.
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
68,8/100
2

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

67,8/100

Ο κ. ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ δεν πληροί το κριτήριο της συνάφεια της διδακτορικής του
διατριβής με το συγκεκριμένο μάθημα και το επιστημονικό πεδίο, συνεπώς, η υποψηφιότητά
του δεν αξιολογείται.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 2/1309-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης,
για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ.
5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες
Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ.
πρωτ. 18830 /01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου
«Μεθοδολογία Έρευνας» στον κ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

2) Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης
- Επιστημονικό Πεδίο: Ερευνώντας τον ιστορικό και κοινωνικό κόσμο (Θέση: 6)
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη
τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των εννέα (9) υποψηφίων για τη
διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Ερευνώντας τον ιστορικό και
κοινωνικό κόσμο», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής
(με αλφαβητική σειρά):
1.ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α.
2. ΒΛΑΧΑΚΗ Μ.
3. ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ Α.
4. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.
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5. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Χ.
6.ΚΟΥΣΕΡΗ Γ.
7. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Γ.
8.ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗ Ε.
9.ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑΣ Δ.

Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Ερευνώντας τον ιστορικό και κοινωνικό κόσμο»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
52,5/100
2

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

52/100

3

ΚΟΥΣΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

51,4/100

4

ΤΣΙΑΝΤΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

49,6/100

Ο κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Α. απέσυρε την υποψηφιότητα του στις 07/09/2018.
Η διατριβή του ΚΑΠΑΝΙΑΡΗ Κ. με τίτλο: Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση: Ο ρόλος της
Πληροφορικής και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην παραγωγή
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού» δεν είναι συναφής με το επιστημονικό πεδίο της
προκηρυχθείσας θέσης, καθώς εστιάζει στην εκπαιδευτική χρήση των Τ.Π.Ε. για θέματα
πολιτισμού.
Η διατριβή της κα ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α. με τίτλο: «Ο ρόλος των στελεχών διοίκησης και
επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης στην προώθηση και αξιοποίηση του λαϊκού
πολιτισμού στο Δημοτικό σχολείο: Μια πρώτη προσέγγιση» δεν είναι συναφής με το
επιστημονικό πεδίο της προκηρυχθείσας θέσης, καθώς εστιάζει στη διοίκηση και οργάνωση
της εκπαίδευσης.
Η διατριβή της κας ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Χ. με τίτλο «Η Αττική κατά τη βυζαντινή
περίοδο (324-2014)» δεν είναι συναφής με το επιστημονικό πεδίο της προκηρυχθείσας θέσης,
καθώς εστιάζει στα πεδία της αρχαιολογίας και ιστορίας χωρίς να συνδέεται με θέματα
εκπαίδευσης και διδακτικής προσέγγισης.
Η διατριβή του κ. ΧΑΤΖΗΛΕΛΕΚΑ Δ. με τίτλο: «Η Ιστορική εξέλιξη των πηγών για τους
αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο – τους διδασκάλους και φωτιστές της Ευρώπης και των Σλάβων»
δεν είναι συναφής με το επιστημονικό πεδίο της προκηρυχθείσας θέσης, καθώς εστιάζει στα
πεδία της αρχαιολογίας και ιστορίας χωρίς να συνδέεται με θέματα εκπαίδευσης και διδακτικής
προσέγγισης. Επιπλέον, ο υποψήφιος δεν έχει καταθέσει το σχεδιάγραμμα για το μάθημα
Ερευνώντας τον Ιστορικό και Κοινωνικό Κόσμο.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 11/1209-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής
Εκπαίδευσης, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια
της με αρ. πρωτ. 18830 /01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
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Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Ερευνώντας τον ιστορικό και κοινωνικό κόσμο» στην κα. ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Η τέχνη του χορού στην εκπαίδευση (Θέση: 7)
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη
τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1) υποψηφιότητας για
τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Η τέχνη του χορού στην
εκπαίδευση», η οποία υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι η εξής:
1. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Η κα. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ δεν κατέθεσε την αναγνώριση του διδακτορικού
της τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ, που είναι προϋπόθεση για να αναλάβει μία διδάσκουσα το
πλαίσιο αυτού το προγράμματος, συνεπώς, η υποψηφιότητά της δεν αξιολογείται.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη
α) την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης,
β) το πρακτικό της υπ’ αριθ. 11/12-09-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού
Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής
Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 18830 /01-08-2018 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και
γ) την επιστολή του Ιδρυματικά Υπευθύνου κ. Γεωργίου Φθενάκη (αρ. πρωτ.
21995/13.09.2018), σύμφωνα με την οποία εισηγείται να δημοσιευτεί εκ νέου Πρόσκληση
στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ για τις θέσεις που δεν καλύπτονται,
αποφασίζει και αποδέχεται την κρίση της θέσης ως άγονη και εγκρίνει την δημοσίευση της
σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις.
- Επιστημονικό Πεδίο: Προσχολική παιδαγωγική (Θέση: 8)
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη
τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των έξι (6) υποψηφίων για τη
διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Προσχολική παιδαγωγική», οι οποίοι
υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΓΚΟΡΙΑ ΣΟΦΙΑ
2. ΓΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
3. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
4. ΜΠΕΑΖΙΔΟΥ – ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
5. ΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
6. ΣΤΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πίνακας αξιολόγησης
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α/α
1

Επιστημονικό Πεδίο: «Προσχολική παιδαγωγική»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
82/100

2

ΣΤΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

70/100

3

ΜΠΕΑΖΙΔΟΥ – ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

55/100

4

ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

52/100

Οι υποψήφιες κα. ΓΚΟΡΙΑ ΣΟΦΙΑ και κα. ΓΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ δεν αξιολογούνται, καθώς
έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας σε δύο από τα τρία μαθήματα του επιστημονικού
πεδίου.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 11/1209-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής
Εκπαίδευσης, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια
της με αρ. πρωτ. 18830 /01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Προσχολική παιδαγωγική» στην κα. ΣΟΥΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

3) Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
- Επιστημονικό Πεδίο: Εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό (Θέση: 9)
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των τριών (3) υποψηφίων για τη διδασκαλία
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό», οι οποίοι
υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
2. ΛΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ ΕΛΕΝΗ
70/100

ΑΔΑ: Ω7ΦΡ469Β7Ξ-379

2

ΛΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

66/100

Η διδακτορική διατριβή της κας. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ, όπως και οι δημοσιεύσεις της
δε διαθέτουν συνάφεια με το επιστημονικό πεδίο «Εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό», όπως
αυτό αναφέρεται στην εν λόγω πρόσκληση.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 79/0609-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό» στην κα. ΜΠΑΛΔΙΜΤΣΗ ΕΛΕΝΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Ελληνική νοηματική γλώσσα (Θέση: 10)
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2) υποψηφίων για τη διδασκαλία
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Ελληνική νοηματική γλώσσα», οι οποίοι υπέβαλαν
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΛΗΔΑ
2. ΜΑΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Ελληνική νοηματική γλώσσα»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΜΑΥΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
79/100
2

ΔΗΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ - ΛΗΔΑ

61/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 79/0609-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
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Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Ελληνική νοηματική γλώσσα» στον κ. ΜΑΥΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Εκπαιδευτική ψυχολογία (Θέση: 11)
Η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των τεσσάρων (4) υποψηφίων για τη
διδασκαλία του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου «Εκπαιδευτική ψυχολογία», οι οποίοι
υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΘΕΟΦΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2. ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
3. ΣΟΦΟΛΟΓΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΚΑ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Εκπαιδευτική ψυχολογία»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΚΑ - ΧΡΥΣΟΥΛΑ
80/100
2

ΘΕΟΦΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

77/100

3

ΣΟΦΟΛΟΓΗ ΜΑΡΙΑ

77/100

4

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

38/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 79/0609-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου
«Εκπαιδευτική ψυχολογία» στην κα. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΑΡΙΚΑ – ΧΡΥΣΟΥΛΑ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
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4) Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
- Επιστημονικό Πεδίο: Ιστορία του 20ου αιώνα (Θέση: 12)
Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των
τεσσάρων (4) υποψηφίων για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Ιστορία του 20ου αιώνα», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι
εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
2. ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
3. ΜΠΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Ιστορία του 20ου αιώνα»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ
92/100
2

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

83/100

3

ΜΠΕΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

63/100

4

ΚΗΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

58/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια
της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Ιστορία
του 20ου αιώνα» στον κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Προϊστορική Αρχαιολογία (Θέση: 13)
Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των τριών
(3) υποψηφίων για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Προϊστορική
Αρχαιολογία», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με
αλφαβητική σειρά):
1. ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
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3. ΠΕΝΤΕΔΕΚΑ ΑΡΕΤΗ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Προϊστορική Αρχαιολογία»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
94/100
2

ΠΕΝΤΕΔΕΚΑ ΑΡΕΤΗ

93/100

3

ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

76/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια
της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Προϊστορική Αρχαιολογία» στην κα. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

- Επιστημονικό Πεδίο: Οικονομική Ανθρωπολογία, δίκτυα και τεχνοπολιτισμός (Θέση:
14)
Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1)
υποψηφιότητας για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Οικονομική
Ανθρωπολογία, δίκτυα και τεχνοπολιτισμός», ο οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση
υποψηφιότητας και είναι ο εξής:
1. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Οικονομική Ανθρωπολογία, δίκτυα και τεχνοπολιτισμός»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
88/100
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/05-
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09-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια
της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Οικονομική Ανθρωπολογία, δίκτυα και τεχνοπολιτισμός» στον κ. ΠΕΤΡΙΔΗ ΠΕΤΡΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

5) Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
- Επιστημονικό Πεδίο: Οικονομική Ανάλυση (Θέση: 15)
Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2) υποψηφίων για τη διδασκαλία
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Οικονομική Ανάλυση», οι οποίοι υπέβαλαν
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
2. ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Οικονομική Ανάλυση»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
86/100
2

ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

81/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Οικονομική Ανάλυση» στον κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
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- Επιστημονικό Πεδίο: Οικονομική των Επιχειρήσεων (Θέση: 16)
Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των τριών (3) υποψηφίων για τη διδασκαλία
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Οικονομική των Επιχειρήσεων», οι οποίοι
υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
2. ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
3. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Οικονομική των Επιχειρήσεων»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΜΠΑΡΛΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
81/100
2

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

71/100

3

ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

66/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Οικονομική των Επιχειρήσεων» στον κ. ΜΠΑΡΛΑ ΑΧΙΛΛΕΑ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Οικονομική Ανάλυση (Θέση: 17)
Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των πέντε (5) υποψηφίων για τη διδασκαλία
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Οικονομική Ανάλυση», οι οποίοι υπέβαλαν
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΚΟΥΦΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
2. ΝΙΑΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4. ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
5. ΦΥΣΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Οικονομική Ανάλυση»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
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1

ΝΙΑΒΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

86/100

2

ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

81/100

Δεδομένου του περιορισμού που προκύπτει από την πρόσκληση σύμφωνα με τον οποίο «κάθε
ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο
επιστημονικό πεδίο», ο κ. ΚΟΥΦΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ο κ. ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ και
η κα. ΦΥΣΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ δεν έχουν υποβάλει σχεδιάγραμμα μαθήματος για όλα τα
μαθήματα και ως εκ τούτου η υποψηφιότητά τους δεν αξιολογείται.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Οικονομική Ανάλυση» στον κ. ΝΙΑΒΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

- Επιστημονικό Πεδίο: Οικονομική Ανάλυση (Θέση: 18)
Η Συνέλευση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των τεσσάρων (4) υποψηφίων για τη
διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Οικονομική Ανάλυση», οι οποίοι
υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
2. ΚΟΥΦΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
3. ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4. ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1

Επιστημονικό Πεδίο: «Οικονομική Ανάλυση»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΤΖΕΡΕΜΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
86/100

2

ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

81/100

3

ΔΗΜΗΤΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

71/100

ΑΔΑ: Ω7ΦΡ469Β7Ξ-379

Δεδομένου του περιορισμού που προκύπτει από την πρόσκληση σύμφωνα με τον οποίο «κάθε
ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο
επιστημονικό πεδίο», ο κ. ΚΟΥΦΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ δεν έχει υποβάλει σχεδιάγραμμα
μαθήματος για όλα τα μαθήματα και ως εκ τούτου η υποψηφιότητα του δεν αξιολογείται.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Οικονομική Ανάλυση» στον κ. ΤΖΕΡΕΜΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
6) Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
- Επιστημονικό Πεδίο: Βιοχημεία (Θέση: 19)
Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1)
υποψηφιότητας για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Βιοχημεία», ο
οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι ο εξής:
1. ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Βιοχημεία»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
75/100
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/1309-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και
Αγροτικού Περιβάλλοντος, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Βιοχημεία» στον κ. ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΗΛΙΑ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
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Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Εντομολογία (Θέση: 20)
Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1)
υποψηφιότητας για τη διδασκαλία του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου «Εντομολογία»,
η οποία υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι η εξής:
1. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1

Επιστημονικό Πεδίο: «Εντομολογία»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
88/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/1309-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και
Αγροτικού Περιβάλλοντος, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου
«Εντομολογία» στην κα. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής (Θέση: 21)
Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1)
υποψηφιότητας για τη διδασκαλία του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου «Επιστήμη
Φυτικής Παραγωγής», ο οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι ο εξής:
1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
88/100
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Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/1309-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και
Αγροτικού Περιβάλλοντος, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου
«Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής» στον κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

7) Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
- Επιστημονικό Πεδίο: Βιοποικιλότητα των θαλάσσιων βενθικών ασπόνδυλων και άμεση
- έμμεση χρηστικότητά τους (Θέση: 22)
Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2)
υποψηφίων για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Βιοποικιλότητα των
θαλάσσιων βενθικών ασπόνδυλων και άμεση - έμμεση χρηστικότητά τους», οι οποίοι
υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΛΟΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
2. ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Βιοποικιλότητα των θαλάσσιων βενθικών ασπόνδυλων
και άμεση - έμμεση χρηστικότητά τους»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΦΕΙΔΑΝΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
86/100
2

ΛΟΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

71/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 157/0609-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου
Περιβάλλοντος, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια
της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
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Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Βιοποικιλότητα των θαλάσσιων βενθικών ασπόνδυλων και άμεση - έμμεση
χρηστικότητά τους» στον κ. ΦΕΙΔΑΝΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Γενετική υδρόβιων οργανισμών και μοριακή βιολογία της
διατήρησης θαλάσσιων θηλαστικών και ιχθυοαποθεμάτων (Θέση: 23)
Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2)
υποψηφίων για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Γενετική υδρόβιων
οργανισμών και μοριακή βιολογία της διατήρησης θαλάσσιων θηλαστικών και
ιχθυοαποθεμάτων», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής
(με αλφαβητική σειρά):
1. ΝΤΑΛΑ ΒΑΪΑ
2. ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Γενετική υδρόβιων οργανισμών και μοριακή βιολογία της
διατήρησης θαλάσσιων θηλαστικών και ιχθυοαποθεμάτων»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
71/100
Δεδομένου του περιορισμού που προκύπτει από την πρόσκληση σύμφωνα με τον οποίο «κάθε
ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο
επιστημονικό πεδίο», η κα. ΝΤΑΛΑ ΒΑΪΑ, ενώ έχει υποβάλει σχεδιάγραμμα μαθήματος
‘Εξέλιξη’, δεν έχει υποβάλει σχεδιάγραμμα μαθήματος ‘Επικοινωνία της Επιστήμης’ και ως
εκ τούτου η υποψηφιότητα της δεν αξιολογείται.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 157/0609-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου
Περιβάλλοντος, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια
της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Γενετική υδρόβιων οργανισμών και μοριακή βιολογία της διατήρησης θαλάσσιων
θηλαστικών και ιχθυοαποθεμάτων» στον κ. ΠΑΡΔΑΛΗ ΣΤΕΡΓΙΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
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- Επιστημονικό Πεδίο: Υδατοκαλλιέργιες (Θέση: 24)
Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1)
υποψηφιότητας για τη διδασκαλία του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου
«Υδατοκαλλιέργιες», ο οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι ο εξής:
1. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1

Επιστημονικό Πεδίο: «Υδατοκαλλιέργειες»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
86/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 157/0609-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου
Περιβάλλοντος, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια
της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου
«Υδατοκαλλιέργειες» στον κ. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη του υποψήφιου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

8) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
- Επιστημονικό Πεδίο: Υπολογιστική Μηχανική (Θέση: 25)
Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1) υποψηφιότητας για τη
διδασκαλία του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου «Υπολογιστική Μηχανική», ο οποίος
υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι ο εξής:
1. ΤΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Υπολογιστική Μηχανική»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΤΑΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
67/100
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Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 227/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου
«Υπολογιστική Μηχανική» στον κ. ΤΑΝΤΟ ΧΡΗΣΤΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη του υποψήφιου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Υπολογιστική Μηχανική (Θέση: 26)
Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των τριών (3) υποψηφίων για τη διδασκαλία
του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου «Υπολογιστική Μηχανική», οι οποίοι υπέβαλαν
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
2. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
3. ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Υπολογιστική Μηχανική»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
66,4/100
2

ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

46,2/100

3

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

29,6/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 227/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου
«Υπολογιστική Μηχανική» στην κα. ΒΛΑΧΟΜΗΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
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Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανολογικών Συστημάτων (Θέση:
27)
Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1) υποψηφιότητας για τη
διδασκαλία του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου «Σχεδιασμός και Ανάλυση
Μηχανολογικών Συστημάτων», η οποία υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι
η εξής:
1. ΜΠΡΟΥΖΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανολογικών Συστημάτων»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΜΠΡΟΥΖΓΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
63/100
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 227/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου
«Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανολογικών Συστημάτων» στην κα. ΜΠΡΟΥΖΓΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη του υποψήφιου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανολογικών Συστημάτων (Θέση:
28)
Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των (2) υποψηφίων για τη διδασκαλία του
μαθήματος του επιστημονικού πεδίου «Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανολογικών
Συστημάτων», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με
αλφαβητική σειρά):
1. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανολογικών Συστημάτων»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
57/100
2

ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

37,2/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 227/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου
«Σχεδιασμός
και
Ανάλυση
Μηχανολογικών
Συστημάτων»
στον
κ. ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΟΥΜΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

9) Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
- Επιστημονικό Πεδίο: Χωροταξία (Θέση: 29)
Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση
των τριών (3) υποψηφίων για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Χωροταξία», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με
αλφαβητική σειρά):
1. ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
3. ΣΑΜΑΡΑ ΦΑΝΗ
Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1

Επιστημονικό Πεδίο: «Χωροταξία»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
75/100

2

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

71/100

3

ΣΑΜΑΡΑ ΦΑΝΗ

65/100

ΑΔΑ: Ω7ΦΡ469Β7Ξ-379

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 90/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Χωροταξία» στον κ. ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Πολεοδομία (Θέση: 30)
Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση
των τεσσάρων (4) υποψηφίων για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Πολεοδομία», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με
αλφαβητική σειρά):
1. ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΕΛΛΑ
3. ΠΑΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
4. ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1

Επιστημονικό Πεδίο: «Πολεοδομία»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΕΛΛΑ
90/100

2

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

74/100

3

ΠΑΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

70/100

4

ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

54/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 90/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο

ΑΔΑ: Ω7ΦΡ469Β7Ξ-379

Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Πολεοδομία» στην κα. ΜΑΝΙΚΑ ΣΤΕΛΛΑ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Δημογραφία (Θέση: 31)
Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση
των δύο (2) υποψηφίων για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Δημογραφία», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με
αλφαβητική σειρά):
1. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2. ΜΠΑΛΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1
2

Επιστημονικό Πεδίο: «Δημογραφία»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
61,8/100
ΜΠΑΛΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

59,4/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 90/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας
και Περιφερειακής Ανάπτυξης, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Δημογραφία» στον κ. ΚΑΡΚΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

ΑΔΑ: Ω7ΦΡ469Β7Ξ-379

10) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
- Επιστημονικό Πεδίο: Γεωτεχνική και περιβαλλοντική μηχανική (Θέση: 32)
Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των τριών (3) υποψηφίων για τη διδασκαλία
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Γεωτεχνική και περιβαλλοντική μηχανική», οι
οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2. ΒΡΑΝΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
3. ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΥ ΑΝΝΑ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Γεωτεχνική και περιβαλλοντική μηχανική»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΒΡΑΝΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
66/100
2

ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΥ ΑΝΝΑ

65/100

Η υποψηφιότητα του κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ δεν πληροί το κριτήριο της συνάφειας
της διδακτορικής διατριβής και του ερευνητικού έργου με το επιστημονικό πεδίο (Κριτήριο 1)
και ως εκ τούτου, η υποψηφιότητά του δεν αξιολογείται.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 13/1209-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για την επιλογή
πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Γεωτεχνική και περιβαλλοντική μηχανική» στην κα. ΒΡΑΝΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Δομοστατική (Θέση: 33)
Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1) υποψηφιότητας για τη
διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Δομοστατική», ο οποίος υπέβαλε
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι ο εξής:
1. ΤΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΔΑ: Ω7ΦΡ469Β7Ξ-379

Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1

Επιστημονικό Πεδίο: «Δομοστατική»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΤΖΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
81/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 13/1209-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για την επιλογή
πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Δομοστατική» στον κ. ΤΖΑΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη του υποψηφίου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Μεταφορές, συγκοινωνιακές υποδομές και περιβαλλοντική
διαχείριση (Θέση: 34)
Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των τεσσάρων (4) υποψηφίων για τη
διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Μεταφορές, συγκοινωνιακές
υποδομές και περιβαλλοντική διαχείριση», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση
υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΑΔΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΜΗΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
3. ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
4. ΠΑΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Μεταφορές, συγκοινωνιακές υποδομές και
περιβαλλοντική διαχείριση»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΑΔΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
81/100
2

ΜΗΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

69/100

3

ΠΑΓΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

69/100

4

ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

50/100

ΑΔΑ: Ω7ΦΡ469Β7Ξ-379

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 13/1209-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για την επιλογή
πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Μεταφορές, συγκοινωνιακές υποδομές και περιβαλλοντική διαχείριση» στον κ. ΑΔΑΜΟ
ΙΩΑΝΝΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Υδραυλική και περιβαλλοντική μηχανική (Θέση: 35)
Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1) υποψηφιότητας για τη
διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Υδραυλική και περιβαλλοντική
μηχανική», ο οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι ο εξής:
1. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Υδραυλική και περιβαλλοντική μηχανική»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
77/100
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 13/1209-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, για την επιλογή
πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
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Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Υδραυλική και περιβαλλοντική μηχανική» στον κ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΤΕΛΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη του υποψηφίου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
11) Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
- Επιστημονικό Πεδίο: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (Θέση: 36)
Η Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2) υποψηφίων για τη διδασκαλία
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός», οι οποίοι υπέβαλαν
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
2. ΚΟΥΖΟΥΠΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΚΟΥΖΟΥΠΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
69/100
2

ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

61/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 10/0409-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός» στην κα. ΚΟΥΖΟΥΠΗ ΑΣΠΑΣΙΑ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (Θέση: 37)
Η Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2) υποψηφίων για τη διδασκαλία
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός», οι οποίοι υπέβαλαν
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
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1. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
80/100
2

ΖΑΓΟΡΙΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

57/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 10/0409-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός» στον κ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (Θέση: 38)
Η Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των τεσσάρων (4) υποψηφίων για τη
διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός», οι
οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
2. ΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
3. ΚΑΡΑΜΠΑ ΕΛΠΙΔΑ
4. ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
78/100
2

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

77/100

3

ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

76/100

Δεδομένου του περιορισμού που προκύπτει από την πρόσκληση σύμφωνα με τον οποίο «κάθε
ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο
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επιστημονικό πεδίο», η κα. ΚΑΡΑΜΠΑ ΕΛΠΙΔΑ δεν έχει υποβάλει σχεδιάγραμμα μαθήματος
για όλα τα μαθήματα και ως εκ τούτου η υποψηφιότητα της δεν αξιολογείται.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 10/0409-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός» στην κα. ΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (Θέση: 39)
Η Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των τριών (3) υποψηφίων για τη διδασκαλία
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός», οι οποίοι υπέβαλαν
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
2. ΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2. ΚΑΡΑΜΠΑ ΕΛΠΙΔΑ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ
79/100
2

ΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

76/100

Δεδομένου του περιορισμού που προκύπτει από την πρόσκληση σύμφωνα με τον οποίο «κάθε
ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο
επιστημονικό πεδίο», η κα. ΚΑΡΑΜΠΑ ΕΛΠΙΔΑ δεν έχει υποβάλει σχεδιάγραμμα μαθήματος
για όλα τα μαθήματα και ως εκ τούτου η υποψηφιότητα της δεν αξιολογείται.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 10/0409-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
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Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός» στην κα. ΒΙΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

12) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
- Επιστημονικό Πεδίο: Υλικό και αρχιτεκτονική υπολογιστών (Θέση: 40)
Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1)
υποψηφιότητας για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Υλικό και
αρχιτεκτονική υπολογιστών», ο οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι
ο εξής:
1. ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Υλικό και αρχιτεκτονική υπολογιστών»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
73/100
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 101/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Υλικό
και αρχιτεκτονική υπολογιστών» στον κ. ΜΑΡΓΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη του υποψήφιου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Ενέργεια και σήματα (Θέση: 41)
Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1)
υποψηφιότητας για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Ενέργεια και
σήματα», ο οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι ο εξής:
1. ΧΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Ενέργεια και σήματα»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΧΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
76/100
Το μάθημα «Σχεδιασμός Διαδικτυακών Πρωτοκόλλων» παρόλο που έχει ανατεθεί στον
υποψήφιο δε θα διδαχθεί διότι η μη έγκυρη προετοιμασία κατάλληλου εξειδικευμένου
εργαστηριακού εξοπλισμού έχει σαν αποτέλεσμα τη μη σωστή διδασκαλία του μαθήματος.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 101/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Ενέργεια και σήματα» στον κ. ΧΟΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη του υποψήφιου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Ενέργεια και σήματα (Θέση: 42)
Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1)
υποψηφιότητας για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Ενέργεια και
σήματα», ο οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι ο εξής:
1. ΠΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Ενέργεια και σήματα»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΠΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
61/100
Το μάθημα «Εισαγωγή στην Όραση Υπολογιστών» παρόλο που έχει ανατεθεί στον υποψήφιο
δε θα διδαχθεί διότι η μη έγκυρη προετοιμασία κατάλληλου εξειδικευμένου εργαστηριακού
εξοπλισμού έχει σαν αποτέλεσμα τη μη σωστή διδασκαλία του μαθήματος.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 101/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο

ΑΔΑ: Ω7ΦΡ469Β7Ξ-379

υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Ενέργεια και σήματα» στον κ. ΠΙΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη του υποψήφιου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Σήματα, τηλεπικοινωνίες και δίκτυα (Θέση: 43)
Η Συνέλευση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των τριών
(3) υποψηφίων για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Σήματα,
τηλεπικοινωνίες και δίκτυα», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι
οι εξής:
1. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΜΠΟΥΧΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
3. ΠΑΠΑΔΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Σήματα, τηλεπικοινωνίες και δίκτυα»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΜΠΟΥΧΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
81/100
Δεδομένου του περιορισμού που προκύπτει από την πρόσκληση σύμφωνα με τον οποίο «κάθε
ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο
επιστημονικό πεδίο», ο κ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και η κα. ΠΑΠΑΔΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑ δεν
έχουν υποβάλει σχεδιάγραμμα μαθήματος για όλα τα μαθήματα και ως εκ τούτου η
υποψηφιότητα τους δεν αξιολογείται.
Το μάθημα «Επεξεργασία Εικόνας» παρόλο που έχει ανατεθεί στον υποψήφιο δε θα διδαχθεί
διότι η μη έγκυρη προετοιμασία κατάλληλου εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού έχει
σαν αποτέλεσμα τη μη σωστή διδασκαλία του μαθήματος.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 101/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Μηχανικών Υπολογιστών, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Σήματα, τηλεπικοινωνίες και δίκτυα» στον κ. ΜΠΟΥΧΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη του υποψήφιου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
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Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

13) Τμήμα Ιατρικής
- Επιστημονικό Πεδίο: Παθολογία (Θέση: 44)
Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη
καταρχάς στην αξιολόγηση των τριών (3) υποψηφίων για τη διδασκαλία του μαθήματος του
επιστημονικού πεδίου «Παθολογία», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας
και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1

Επιστημονικό Πεδίο: «Παθολογία»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
90/100

2

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

85/100

3

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

75/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, για την επιλογή
πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου
«Παθολογία» στον κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Βασικών Επιστημών (Θέση: 45)
Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη
καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2) υποψηφίων για τη διδασκαλία του μαθήματος του
επιστημονικού πεδίου «Βασικών Επιστημών», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση
υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΚΩΤΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
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2. ΜΠΑΡΔΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Βασικών Επιστημών»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΚΩΤΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
92/100
2

ΜΠΑΡΔΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

77/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, για την επιλογή
πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου «Βασικών
Επιστημών» στην κα. ΚΩΤΣΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Χειρουργική (Θέση: 46)
Η Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη
καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1) υποψηφιότητας για τη διδασκαλία του μαθήματος του
επιστημονικού πεδίου «Χειρουργική», ο οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας
και είναι ο εξής:
1. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1

Επιστημονικό Πεδίο: «Χειρουργική»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
80/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1/0509-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής, για την επιλογή
πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
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Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας του μαθήματος του επιστημονικού πεδίου
«Χειρουργική» στον κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη του υποψήφιου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

14) Τμήμα Κτηνιατρικής
- Επιστημονικό Πεδίο: Ιχθυολογία και Ιχθυοπαθολογία (Θέση: 47)
Η Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης,
προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1) υποψηφιότητας για τη διδασκαλία των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Ιχθυολογία και Ιχθυοπαθολογία», ο οποίος υπέβαλε
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι ο εξής:
1. ΚΟΛΥΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Ιχθυολογία και Ιχθυοπαθολογία»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΚΟΛΥΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
86/100
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 25/3108-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής, για την επιλογή
πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Ιχθυολογία και Ιχθυοπαθολογία» στον κ. ΚΟΛΥΓΑ ΜΑΡΚΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη του υποψήφιου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Μικροβιολογία και Παρασιτολογία (Θέση: 48)
Η Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης,
προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2) υποψηφίων για τη διδασκαλία των μαθημάτων
του επιστημονικού πεδίου «Μικροβιολογία και Παρασιτολογία», οι οποίοι υπέβαλαν
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής:
1. ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
2. ΣΑΡΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΑΔΑ: Ω7ΦΡ469Β7Ξ-379

Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Μικροβιολογία και Παρασιτολογία»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΣΑΡΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
86/100
Η κα. Αρσενοπούλου εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο τμήμα Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τίτλος δε αυτής είναι ‘Μελέτη της Επίδρασης Τεχνητών
Νανοσωματιδίων Αργύρου στη Διαπερατότητα του Υπεζωκότα Προβάτου’. Η διατριβή αφορά
σε μελέτη της φυσιολογίας του αναπνευστικού συστήματος των προβάτων, δεν έχει δε καμία
σχέση με μικροοργανισμούς (μικρόβια ή παράσιτα), ούτε με λοιμώξεις των ζώων, ούτε με το
ευρύτερο πεδίο της Μικροβιολογίας και Παρασιτολογίας, όπου εμπίπτουν τα δύο προς
διδασκαλία μαθήματα. Ως εκ τούτου, η υποψηφιότητά της δε βαθμολογείται.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 25/3108-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής, για την επιλογή
πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Μικροβιολογία και Παρασιτολογία» στην κα. ΣΑΡΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Παθολογική και Ανατομική (Θέση: 49)
Η Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης,
προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2) υποψηφίων για τη διδασκαλία των μαθημάτων
του επιστημονικού πεδίου «Παθολογική και Ανατομική», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα
αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής:
1. ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
2. ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Παθολογική και Ανατομική»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΔΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
92/100
Η κα. Αρσενοπούλου εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο τμήμα Ιατρικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τίτλος δε αυτής είναι ‘Μελέτη της Επίδρασης Τεχνητών
Νανοσωματιδίων Αργύρου στη Διαπερατότητα του Υπεζωκότα Προβάτου’. Η διατριβή αφορά
σε μελέτη της φυσιολογίας του αναπνευστικού συστήματος των προβάτων, δεν έχει δε καμία
σχέση με παθολογικές καταστάσεις και νοσήματα, ούτε με το ευρύτερο πεδίο της Παθολογικής
Ανατομικής, όπου εμπίπτουν τα δύο προς διδασκαλία μαθήματα. Ως εκ τούτου, η
υποψηφιότητά της δε βαθμολογείται.

ΑΔΑ: Ω7ΦΡ469Β7Ξ-379

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 25/3108-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής, για την επιλογή
πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Παθολογική και Ανατομική» στον κ. ΔΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Παθολογική Κλινική (Θέση: 50)
Η Συνέλευση του Τμήματος Κτηνιατρικής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης,
προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1) υποψηφιότητας για τη διδασκαλία των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Παθολογική Κλινική», ο οποίος υπέβαλε εμπρόθεσμα
αίτηση υποψηφιότητας και είναι ο εξής:
1. ΧΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Παθολογική Κλινική»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΧΑΤΖΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
86/100
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 25/3108-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Κτηνιατρικής, για την επιλογή
πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Παθολογική Κλινική» στον κ. ΧΑΤΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

ΑΔΑ: Ω7ΦΡ469Β7Ξ-379

15) Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
- Επιστημονικό Πεδίο: Βιολογία (Θέση: 51)
Η Συνέλευση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1) υποψηφιότητας για τη
διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Βιολογία», ο οποίος υπέβαλε
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι ο εξής:
1. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Με βάσει το επισυναπτόμενο βιογραφικό και το δημοσιευμένο έργο του υποψηφίου (3
δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές) δεν προκύπτει συνάφεια ούτε της διδακτορικής διατριβής
ούτε του ερευνητικού έργου του υποψηφίου με το αντικείμενο των μαθημάτων της
πρόσκλησης. Κατά συνέπεια, δεν καλύπτεται το κριτήριο 1 της πρόσκλησης και απορρίπτεται
η υποψηφιότητα χωρίς την περαιτέρω αξιολόγησή της, σύμφωνα με τον τρόπο αξιολόγησης
που περιγράφεται στην πρόσκληση.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη
α) την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης,
β) το πρακτικό της υπ’ αριθ. 83/12-09-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο
υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής
Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 18830 /01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος και
γ) την επιστολή του Ιδρυματικά Υπευθύνου κ. Γεωργίου Φθενάκη (αρ. πρωτ.
21995/13.09.2018), σύμφωνα με την οποία εισηγείται να δημοσιευτεί εκ νέου Πρόσκληση
στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ για τις θέσεις που δεν καλύπτονται,
αποφασίζει και αποδέχεται την κρίση της θέσης ως άγονη και εγκρίνει την δημοσίευση της
σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης με τους ίδιους
όρους και προϋποθέσεις.
- Επιστημονικό Πεδίο: Μικροβιολογία (Θέση: 52)
Η Συνέλευση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2) υποψηφίων για τη διδασκαλία
των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Μικροβιολογία», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα
αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1
2

Επιστημονικό Πεδίο: «Μικροβιολογία»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
83/100
ΑΡΣΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

72/100

ΑΔΑ: Ω7ΦΡ469Β7Ξ-379

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 83/1209-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Μικροβιολογία» στον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Βιοχημεία (Θέση: 53)
Η Συνέλευση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1) υποψηφιότητας για τη
διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Βιοχημεία», η οποία υπέβαλε
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι η εξής:
1. ΔΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1

Επιστημονικό Πεδίο: «Βιοχημεία»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΔΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
89/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 83/1209-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Βιοχημεία» στην κα. ΔΡΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη του υποψήφιου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

ΑΔΑ: Ω7ΦΡ469Β7Ξ-379

- Επιστημονικό Πεδίο: Χημεία (Θέση: 54)
Η Συνέλευση του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1) υποψηφιότητας για τη
διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Χημεία», η οποία υπέβαλε
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι η εξής:
1. ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΝΙΚΗ
Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1

Επιστημονικό Πεδίο: «Χημεία»
Ονοματεπώνυμο
ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΝΙΚΗ

Βαθμολογία
84/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 83/1209-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, για την
επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803
με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Χημεία» στην κα. ΤΖΙΟΥΜΑΚΗ ΝΙΚΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη του υποψήφιου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

16) Τμήμα Πληροφορικής
- Επιστημονικό Πεδίο: Προγραμματιστικές τεχνικές (Θέση: 55)
Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης,
προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1) υποψηφιότητας για τη διδασκαλία των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Προγραμματιστικές τεχνικές», η οποία υπέβαλε
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι η εξής:
1. ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Προγραμματιστικές τεχνικές»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ
49/100
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 43/0609-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής, για την επιλογή
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πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Προγραμματιστικές τεχνικές» στον κα. ΚΑΡΑΣΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη του υποψήφιου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Σχεδίαση μικροεπεξεργαστών (Θέση: 56)
Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης,
προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1) υποψηφιότητας για τη διδασκαλία των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Σχεδίαση μικροεπεξεργαστών», ο οποίος υπέβαλε
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι ο εξής:
1. ΜΑΧΝΤΙ ΑΧΜΕΝΤ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Σχεδίαση μικροεπεξεργαστών»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΜΑΧΝΤΙ ΑΧΜΕΝΤ
76/100
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 43/0609-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής, για την επιλογή
πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Σχεδίαση μικροεπεξεργαστών» στον κ. ΜΑΧΝΤΙ ΑΧΜΕΝΤ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη του υποψήφιου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Αλγόριθμοι CAD (Θέση: 57)
Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης,
προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2) υποψηφίων για τη διδασκαλία των μαθημάτων
του επιστημονικού πεδίου «Αλγόριθμοι CAD», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση
υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1
2

Επιστημονικό Πεδίο: «Αλγόριθμοι CAD»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
81/100
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

61/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 43/0609-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής, για την επιλογή
πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Αλγόριθμοι CAD» στον κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Δίκτυα υπολογιστών (Θέση: 58)
Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης,
προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2) υποψηφίων για τη διδασκαλία των μαθημάτων
του επιστημονικού πεδίου «Δίκτυα υπολογιστών», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση
υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2. ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Δίκτυα υπολογιστών»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΞΕΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
87/100
2

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

75/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 43/0609-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής, για την επιλογή
πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
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Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Δίκτυα
υπολογιστών» στον κ. ΞΕΝΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Πληροφορική στην εκπαίδευση (Θέση: 59)
Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης,
προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των τριών (3) υποψηφίων για τη διδασκαλία των
μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Πληροφορική στην εκπαίδευση», οι οποίοι υπέβαλαν
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
3. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Πληροφορική στην εκπαίδευση»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
81/100
2

ΚΑΠΑΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

76/100

3

ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

71/100

Οι αιτήσεις των κ.κ. ΒΟΛΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ και ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ήταν εκπρόθεσμες
και δεν αξιολογήθηκαν.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 43/0609-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής, για την επιλογή
πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Πληροφορική στην εκπαίδευση» στον κ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
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- Επιστημονικό Πεδίο: Ιστορία της οικονομίας και της βιομηχανίας (Θέση: 60)
Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης,
προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2) υποψηφίων για τη διδασκαλία των μαθημάτων
του επιστημονικού πεδίου «Ιστορία της οικονομίας και της βιομηχανίας», οι οποίοι υπέβαλαν
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Ιστορία της οικονομίας και της βιομηχανίας»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
66/100
2

ΤΑΝΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

56/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 43/0609-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής, για την επιλογή
πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο:
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους
Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.
18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Ιστορία
της οικονομίας και της βιομηχανίας» στον κ. ΚΟΥΣΟΥΛΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

17) Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική
- Επιστημονικό Πεδίο: Βιολογικές επιστήμες (Θέση: 61)
Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, λαμβάνοντας
υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2) υποψηφίων
για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Βιολογικές επιστήμες», οι
οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
2. ΠΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΕΣΑ
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Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Βιολογικές επιστήμες»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
85/100
2

ΠΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΕΣΑ

33/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 18/0409-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη
Βιοϊατρική, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια
της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Βιολογικές επιστήμες» στην κα. ΚΟΝΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Μαθηματικά (Θέση: 62)
Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, λαμβάνοντας
υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των έξι (6) υποψηφίων
για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Μαθηματικά», οι οποίοι
υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
2. ΑΡΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΝΤΑΚΟΛΙΑ ΧΑΡΙΣ
6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1

Επιστημονικό Πεδίο: «Μαθηματικά»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΑΡΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
86/100

2

ΝΤΑΚΟΛΙΑ ΧΑΡΙΣ

41/100

3

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

35/100

4

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

19/100

5

ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

17/100
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6

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

7/100

Ο κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ δεν έχει υποβάλει βιογραφικό σημείωμα και φωτοαντίγραφο
διδακτορικού τίτλου σπουδών, έχει υποβάλει μόνο τη διδακτορική διατριβή, συνεπώς
αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής.
Οι κ.κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΕΙΡΗΝΗ υπέβαλλαν ελλιπή σχεδιάγραμμα διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, τα υποβαλλόμενα
σχεδιαγράμματα είτε έχουν διαφορετικό περιεχόμενο διδασκαλίας από αυτό της προκήρυξης,
είτε έχουν αγνοήσει το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος «Γραμμική Άλγεβρα». Κατά
συνέπεια, σύμφωνα με την προκήρυξη, θα πρέπει να αποκλειστούν από τη διαδικασία.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 18/0409-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη
Βιοϊατρική, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια
της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Μαθηματικά» στην κα. ΑΡΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Πληροφορική (Θέση: 63)
Η Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, λαμβάνοντας
υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2) υποψηφίων
για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Πληροφορική», οι οποίοι
υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
2. ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Πίνακας αξιολόγησης
α/α
1
2

Επιστημονικό Πεδίο: «Πληροφορική»
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
ΤΑΣΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
84/100
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

64/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 18/0409-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη
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Βιοϊατρική, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια
της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Πληροφορική» στον κ. ΤΑΣΟΥΛΗ ΣΩΤΗΡΙΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

18)

- Επιστημονικό Πεδίο: Έρευνα και εφαρμογές της ψυχολογίας στην άσκηση για υγεία και
στον αθλητισμό (Θέση: 64)
Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, λαμβάνοντας
υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των τεσσάρων (4)
υποψηφίων για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Έρευνα και
εφαρμογές της ψυχολογίας στην άσκηση για υγεία και στον αθλητισμό», οι οποίοι υπέβαλαν
εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
2. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
3. ΜΠΟΥΓΙΕΣΗ ΜΑΡΙΑ
4. ΜΩΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Έρευνα και εφαρμογές της ψυχολογίας στην άσκηση
για υγεία και στον αθλητισμό»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΜΩΡΡΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
67/100
2

ΜΠΟΥΓΙΕΣΗ ΜΑΡΙΑ

52/100

Δεδομένου του περιορισμού που προκύπτει από την πρόσκληση σύμφωνα με τον οποίο «κάθε
ωφελούμενος οφείλει να διδάξει όλα τα μαθήματα που έχουν οριστεί στο συγκεκριμένο
επιστημονικό πεδίο», ο κ. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ και ο κ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
δεν έχουν υποβάλει σχεδιάγραμμα μαθήματος για όλα τα μαθήματα και ως εκ τούτου η
υποψηφιότητα τους δεν αξιολογείται.
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 63/0709-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια
της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
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Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Έρευνα
και εφαρμογές της ψυχολογίας στην άσκηση για υγεία και στον αθλητισμό» στον κ.
ΜΩΡΡΕ ΙΩΑΝΝΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.

- Επιστημονικό Πεδίο: Αθλητική ψυχολογία με έμφαση στην κολύμβηση (Θέση: 65)
Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, λαμβάνοντας
υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2) υποψηφίων
για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Αθλητική ψυχολογία με έμφαση
στην κολύμβηση», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση υποψηφιότητας και είναι οι εξής
(με αλφαβητική σειρά):
1. ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΜΠΟΥΓΙΕΣΗ ΜΑΡΙΑ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Αθλητική ψυχολογία με έμφαση στην κολύμβηση»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΓΑΛΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
75/100
2

ΜΠΟΥΓΙΕΣΗ ΜΑΡΙΑ

49/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 63/0709-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια
της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Αθλητική ψυχολογία με έμφαση στην κολύμβηση» στον κ. ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
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- Επιστημονικό Πεδίο: Άσκηση, διατροφή και υγεία με έμφαση στους εξαρτημένους
πληθυσμούς (Θέση: 66)
Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, λαμβάνοντας
υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση των δύο (2) υποψηφίων
για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Άσκηση, διατροφή και υγεία με
έμφαση στους εξαρτημένους πληθυσμούς», οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση
υποψηφιότητας και είναι οι εξής (με αλφαβητική σειρά):
1. ΒΛΑΧΑΒΑ ΜΑΡΙΑ
2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Άσκηση, διατροφή και υγεία με έμφαση στους
εξαρτημένους πληθυσμούς»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
77/100
2

ΒΛΑΧΑΒΑ ΜΑΡΙΑ

66/100

Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 63/0709-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια
της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Άσκηση, διατροφή και υγεία με έμφαση στους εξαρτημένους πληθυσμούς» στην κα.
ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
- Επιστημονικό Πεδίο: Φυσιολογία της άσκησης με έμφαση στον κλασσικό αθλητισμό
(Θέση: 67)
Η Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, λαμβάνοντας
υπόψη τα κριτήρια αξιολόγησης, προέβη καταρχάς στην αξιολόγηση της μίας (1)
υποψηφιότητας για τη διδασκαλία των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου «Φυσιολογία της
άσκησης με έμφαση στον κλασσικό αθλητισμό», η οποία υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτηση
υποψηφιότητας και είναι η εξής:

ΑΔΑ: Ω7ΦΡ469Β7Ξ-379

1. ΔΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Πίνακας αξιολόγησης
Επιστημονικό Πεδίο: «Φυσιολογία της άσκησης με έμφαση στον κλασσικό
αθλητισμό»
α/α
Ονοματεπώνυμο
Βαθμολογία
1
ΔΕΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
70/100
Απόφαση:
Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών μετά από διαλογική συζήτηση και
έχοντας υπόψη την εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης και το πρακτικό της υπ’ αριθ. 63/0709-2018 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, για την επιλογή πανεπιστημιακού υπότροφου στο πλαίσιο υλοποίησης του
προγράμματος Κωδ. 5803 με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους
Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας», σε συνέχεια
της με αρ. πρωτ. 18830/01-08-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αποφασίζει και
Α) εγκρίνει την ανάθεση της διδασκαλίας των μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου
«Φυσιολογία της άσκησης με έμφαση στον κλασσικό αθλητισμό» στην κα. ΔΕΛΗ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,
Β) εγκρίνει την κατάταξη του υποψηφίου σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και
Γ) εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ για την
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη σύναψη της σύμβασης από τον Ιδρυματικά Υπεύθυνο του έργου.
Ως ημερομηνία έναρξης της σύμβασης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης της περίληψής της
στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ως ημερομηνία λήξης η 30/06/2019.
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στο Πρόγραμμα ‘Διαύγεια’.
…………………………………………………………………………………………………..............

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης

