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Αθήνα, 04/11/2022 

  Αρ. Πρωτ: 33957 

 

 

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

 

Της 32ης Συνεδρίας της 31/10/2022 της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α. [μέσω τηλεδιάσκεψης 

σύμφωνα με το Νόμο 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022), άρθρο 44 παρ. 1] 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:          Kωνσταντίνα Κατσιμπρινάκη 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ   

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

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

6. Προμήθειες Δημοσίων Συμβάσεων και Προσκλήσεις Φυσικών Προσώπων σε έργα 

7.   Διάφορα 

Η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα το παρακάτω θέμα πλην των περιπτώσεων που 

μέλος της Επιτροπής εμπλέκεται ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα σε κάποιο 

από αυτά. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ενδιαφερόμενο μέλος απέχει της ψηφοφορίας. 

 

ΘΕΜΑ 6.2B: Πρακτικά Αξιολόγησης Προσκλήσεων Φυσικών Προσώπων 

Η Επιτροπή Ερευνών έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022). 

β) Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 

γ) Την Απόφαση Πρύτανη με αρ. πρωτ. 4918/14.06.2022 και θέμα «Συγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών». 

δ) Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΓΠΑ και των σχετικών κανονιστικών πράξεων της 

Επιτροπής Ερευνών. 

ε) Τα σχετικά έγγραφα των Επιστημονικών Υπευθύνων. 

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

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

 

 

 

1. Σταύρος Ζωγραφάκης, Πρόεδρος 

2. Γεώργιος Ζερβάκης, μέλος 

3. Αντώνιος Κομινάκης, μέλος  

4. Γεώργιος Παπαδάκης, μέλος  

5. Ευθυμία Τσακαλίδου, μέλος 

6. Εμμανουήλ Φλεμετάκης, μέλος 

7. Αθανάσιος Καμπάς, μέλος 

8. Αικατερίνη Γιαλιτάκη, μέλος  

9. Παναγιώτης Τριβέλλας, μέλος 

10. Σταυρούλα Γαλανοπούλου, μέλος  

11. Αγγελική Μενεγάκη, μέλος 
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αποφασίζει και εγκρίνει ομόφωνα: 

κατ' εφαρμογή των διατάξεων ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022), στο πλαίσιο υλοποίησης 
της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 
Διδακτορικού 2022-2023 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5180682 και Κωδ. ΕΛΚΕ 125.0001 (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 70907/13.07.2022 Απόφαση Ένταξης και 
ΑΔΑ: ΡΡΤ546ΜΤΛΡ-ΝΛΦ), που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης 
ΕΔΒΜ191, με αρ. πρωτ. 58565/06-06-2022), και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, με χρονική διάρκεια έργου 
από 01/10/2022 έως 30/09/2023 και Επιστημ. Υπεύθυνο την κα Ε. Μήλιου, Καθηγήτρια, κατ’ 
εφαρμογή της υπ' αριθμ. πρωτ. 22810/14-07-2022 (ΑΔΑ: Ψ53546Ψ8Ζ6-4ΣΥ), απόφασης 
Συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΓΠΑ, και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 
22816/14-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΕ0Γ46Ψ8Ζ6-Ψ5Θ) απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του 
Υποέργου (1) «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 
Διδακτορικού 2022 - 2023 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,  με ΑΑΥ: (ΨΗΤ646Ψ8Ζ6-
Χ3Λ), τις εισήγησεις των Επιτροπών Αξιολόγησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος 24554/25-07-2022 όπως αυτά έχουν εγκριθεί από: 
 
1. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Περιφερειακής και Οικονομικής 

Ανάπτυξης: αρ. συνεδρίας 1η /28-09-2022  
2. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π: αρ. συνεδρίας 

15η/29-09-2022  
3. Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και 

Συστημάτων Εφοδιασμού: αρ. συνεδρίας 8η /03-10-2022  
 
Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στην περίπτωση ανάθεσης τριών μαθημάτων στο ποσό 
των 12.510,00€ ανά ακαδημαϊκό έτος (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών 
εργαζόμενου, εργοδότη ή τυχόν αναλογούντος ΦΠΑ).  
Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί 
βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό ή νησί από εκείνο στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Τμήματος 
στο οποίο αυτός διδάσκει και προκειμένου να καλυφτούν οι δαπάνες 
κίνησης/διανυκτέρευσης του ωφελούμενου η ως άνω αμοιβή προσαυξάνεται κατά 400,00€ 
στην περίπτωση που διδάσκει μάθημα/τα σε ένα (1) μόνο εξάμηνο ή κατά 800,00€ στην 
περίπτωση που διδάσκει μαθήματα και στα δύο (2) εξάμηνα του ακαδημαϊκού έτους. Η 
παραπάνω προσαύξηση δεν υπόκειται στις απομειώσεις που προκύπτουν από την επόμενη 
παράγραφο. 
Σε περίπτωση ανάθεσης λιγότερων των τριών (3) μαθημάτων, η αμοιβή αναπροσαρμόζεται 
αναλογικά και άρα στα 2/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης δύο (2) μαθημάτων και το 
1/3 της αμοιβής σε περίπτωση ανάθεσης ενός (1) μαθήματος.  
 
Βάσει των ανωτέρω και μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων και την εξέταση τυχόν 
ενστάσεων εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, η Επιτροπή ενέκρινε την οριστική επιλογή 
και την υπογραφή των συμβάσεων των παρακάτω υποψηφίων ανά τμήμα και επιστημονικό 
πεδίο,. 
 
Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)  
1. Για το επιστημονικό πεδίο «ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και το 

μάθημα 1ου εξαμήνου (Ε-Υ) «Μαθηματικά για Οικονομολόγους I » και το μάθημα 2ου 
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εξαμήνου (Ε-Υ)  «Μαθηματικά για Οικονομολόγους IΙ», καθώς και το μάθημα 8ου εξαμήνου 
(Ε-Υ)  «Οικονομική της Εργασίας» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον 
σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με 
αρ. πρωτ. αίτησης 25337/01-08-2022 δεν υπάρχουν επιλαχόντες. 

 
2. Για το επιστημονικό πεδίο «ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» και το μάθημα 1ου 

εξαμήνου (Ε-Υ)  «Στατιστική I » και το μάθημα 2ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Στατιστική IΙ», καθώς 
και το μάθημα 3ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Στατιστική III» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, 
σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης 
του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 25304/01-08-2022 με επιλαχόντες σε σειρά 
κατάταξης: 

i. αρ. πρωτ. 25498/02-08-2022 
 

3. Για το επιστημονικό πεδίο «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ)» και το μάθημα 
1ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Πληροφορική I » και το μάθημα 2ου εξαμήνου  (Ε-Υ)  «Προγραμματισμός 
Η/Υ I», καθώς και το μάθημα 3ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Προγραμματισμός Η/Υ II» για το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η 
υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 25592/02-08-2022 με 
επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 

i. αρ. πρωτ. 25791/04-08-2022 
ii. αρ. πρωτ. 25816/04-08-2022 

 
4. Για το επιστημονικό πεδίο «ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» και 

το μάθημα 5ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Δημόσια Οικονομική» και το μάθημα 3ου εξαμήνου (Ε-Υ)  
«Μικροοικονομική Θεωρία I», καθώς και το μάθημα 4ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Μικροοικονομική 
Θεωρία II» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που 
ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 
25561/02-08-2022 δεν υπάρχουν επιλαχόντες. 

 
5. Για το επιστημονικό πεδίο «ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» και το μάθημα 4ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Οικονομετρία Ι» και το μάθημα 5ου 
εξαμήνου (Ε-Υ) «Οικονομετρία II», καθώς και το μάθημα 8ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Ιστορία 
Οικονομικών Θεωριών» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα 
που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 
25388/01-08-2022 με επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 

i. αρ. πρωτ. 25754/04-08-2022 
 
6. Για το επιστημονικό πεδίο «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ» 

και το μάθημα 6ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Οικονομική Ιστορία» και το μάθημα 5ου εξαμήνου (Ε-Υ)  
«Λογιστική ΙΙ», καθώς και το μάθημα 6ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Αξιοποίηση Επενδύσεων και 
Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον 
σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με 
αρ. πρωτ. αίτησης 25115/28-07-2022 με επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 

i. 25305/01-08-2022 
 
7. Για το επιστημονικό πεδίο «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» και το 

μάθημα 7ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Νομισματική Θεωρία», καθώς  και το μάθημα 8ου εξαμήνου 
(Ε-Υ) «Θεωρία Διεθνών Συναλλαγών» καθώς και το μάθημα 5ου εξαμήνου (Ε-Υ) «Κοινωνική 
Οικονομία και Πολιτική» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο εν λόγω επιστημονικό 
πεδίο η θέση κρίνεται άγονη, καθώς δεν κατατέθηκε φάκελος υποψηφιότητας.   
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8. Για το επιστημονικό πεδίο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ» και 
το μάθημα 5ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Οικονομική των Φυσικών Πόρων» και το μάθημα 6ου 
εξαμήνου (Ε-Υ)  «Οικονομική του Περιβάλλοντος & Αποτίμηση Περιβαλλοντικών Αγαθών», 
καθώς και το μάθημα 8ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα» για το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η 
υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 25759/04-08-2022 με 
επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 

i. αρ. πρωτ. 25793/04-08-2022 
ii. αρ. πρωτ. 25338/01-08-2022 

iii. αρ. πρωτ. 25047/28-07-2022 
 
9. Για το επιστημονικό πεδίο «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και το 

μάθημα 8ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Χωροταξία & Χωρικός Σχεδιασμός» και το μάθημα 5ου 
εξαμήνου (Ε-Υ)  «Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης», καθώς και το μάθημα 7ου εξαμήνου 
(Ε-Υ) «Τοπική Ανάπτυξη & Αυτοδιοίκηση» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με 
τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου 
με αρ. πρωτ. αίτησης 25748/03-08-2022 με επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 

i. αρ. πρωτ. 25402/01-08-2022 
Η αίτηση του 25753/04-08-2022 απορρίφθηκε, διότι δεν πληρούσε το κριτήριο 1 της 
πρόσκλησης. 
 
Τμήμα Δασολογίας και Δ.Φ.Π (Καρπενήσι) 
1. Για το επιστημονικό πεδίο «ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ» και το μάθημα 7ου 

εξαμήνου (Υ) «Δασική Γενετική», το μάθημα 8ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Γενετική Βελτίωση 
Δασικών Ειδών», καθώς και για το μάθημα 8ου εξαμήνου (Ε-Υ) «Οικοφυσιολόγία Δασικών 
Ειδών» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που 
ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 
25586/02-08-2022 δεν υπάρχουν επιλαχόντες.  
 

2. Για το επιστημονικό πεδίο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ – ΕΚΤΡΟΦΗ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ» και το 
μάθημα 5ου εξαμήνου (Υ) «Εκτροφή Θηραμάτων», το μάθημα 7ου εξαμήνου (Ε-Υ)  
«Εφαρμογές Στατιστικής με Η/Υ», καθώς και για το μάθημα 6ου εξαμήνου (Υ) «Θηραματική 
– Διαχείριση Άγριας Πανίδας» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο εν λόγω 
επιστημονικό πεδίο η θέση κρίνεται άγονη, καθώς δεν κατατέθηκε φάκελος 
υποψηφιότητας.   

3. Για το επιστημονικό πεδίο «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ – ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» και το μάθημα 
5ου εξαμήνου (Ε-Υ) «Οικοσυστημικές Υπηρεσίες», το μάθημα 6ου εξαμήνου  (Ε-Υ) 
«Μυκητολογία - Μακρομύκητες», καθώς και για το μάθημα 6ου εξαμήνου (Υ)  
«Δασοκομική» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που 
ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 
25687/03-08-2022 δεν υπάρχουν επιλαχόντες. 

 
4. Για το επιστημονικό πεδίο «ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΒΟΤΑΝΙΚΗ» και το μάθημα 6ου εξαμήνου 

(Ε-Υ) «Αυτοφυή Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά», το μάθημα 4ου εξαμήνου (Υ) 
«Δασική Οικολογία», για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο 
η θέση κρίνεται άγονη, καθώς δεν κατατέθηκε φάκελος υποψηφιότητας.   

5. Για το επιστημονικό πεδίο «ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ» 
και το μάθημα 3ου εξαμήνου (Ε-Υ) «Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων», το μάθημα 1ου εξαμήνου 
(Υ)  «Βιολογία Άγριας Πανίδας» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον 
σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με 
αρ. πρωτ. αίτησης 25747/03-08-2022 δεν υπάρχουν επιλαχόντες. 
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6. Για το επιστημονικό πεδίο «ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και το 
μάθημα 7ου εξαμήνου (Ε-Υ) «Γραμματισμός στις Φυσικές Επιστήμες και στο Περιβάλλον», 
το μάθημα 5ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» καθώς και για το μάθημα 
8ου εξαμήνου (Υ)  «Δασική και Περιβαλλοντική Νομοθεσία» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της 
σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 25215/29-07-2022 δεν υπάρχουν 
επιλαχόντες. 

7. Για το επιστημονικό πεδίο «ΥΛΟΧΡΗΣΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ» και το μάθημα 
4ου εξαμήνου (Ε-Υ) «Δασική Εργασιολογία», το μάθημα 7ου εξαμήνου (Ε-Υ)  «Χημικά 
Προϊόντα Ξύλου» καθώς και για το μάθημα 6ου εξαμήνου (Υ)  «Τεχνολογία Ξύλου» για το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η 
υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 25454/01-08-2022 δεν 
υπάρχουν επιλαχόντες. 

8. Για το επιστημονικό πεδίο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ» και το μάθημα 7ου  
εξαμήνου (Ε-Υ) «Δασοτεχνικά Έργα και Κατασκευές», το μάθημα 8ου εξαμήνου (Ε-Υ)  
«Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις» καθώς και για το μάθημα 8ου  εξαμήνου (Υ)  «ΔΟΥ ΙΙ» για το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η 
υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 25302/01-08-2022 δεν 
υπάρχουν επιλαχόντες. 

9. Για το επιστημονικό πεδίο «ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» και το 
μάθημα 6ου  εξαμήνου (Ε-Υ) «Δασική Εκτιμητική», το μάθημα 1ου εξαμήνου (Υ)  
«Μαθηματικά» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που 
ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 
25749/03-08-2022 δεν υπάρχουν επιλαχόντες. 

 
 
 
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού 
1. Για το επιστημονικό πεδίο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» και το μάθημα 8ου εξαμήνου (Υ) 

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» και το μάθημα 5ου εξαμήνου (Ε-Υ)  
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», για το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της 
σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 25676/03-08-2022 με επιλαχόντες σε 
σειρά κατάταξης: 

i. 25711/03-08-2022 
2. Για το επιστημονικό πεδίο «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» και το μάθημα 7ου εξαμήνου (Υ)  

«ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ» και το μάθημα 7ου εξαμήνου 
(Ε-Υ)  «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ», για το ακαδημαϊκό 
έτος 2022-2023, στο εν λόγω επιστημονικό πεδίο η θέση κρίνεται άγονη, καθώς δεν 
κατατέθηκε φάκελος υποψηφιότητας.   

 
3. Για το επιστημονικό πεδίο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» και 

το μάθημα 8ου εξαμήνου (Υ)  «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΙΙ 
» και το μάθημα 7ου εξαμήνου  (Ε-Υ)  «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ», καθώς και το μάθημα 6ου 
εξαμήνου (Ε-Υ)  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον 
σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με 
αρ. πρωτ. αίτησης 25335/01-08-2022με επιλαχόντες σε σειρά κατάταξης: 
iii. αρ. πρωτ. 25893/04-08-2022 
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4. Για το επιστημονικό πεδίο «ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)» και το μάθημα 1ου 
εξαμήνου (Υ)  «ΒΟΤΑΝΙΚΗ (ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ – ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΦΥΤΩΝ)» και το μάθημα 7ου 
εξαμήνου (Ε-Υ)  «ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ», για το ακαδημαϊκό έτος 2022-
2023, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της 
σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 25839/04-08-2022 δεν υπάρχουν 
επιλαχόντες. 

 
5. Για το επιστημονικό πεδίο «ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)» και το μάθημα 8ου 

εξαμήνου (Ε-Υ)  «ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ» και το μάθημα 2ου εξαμήνου (Υ) «ΓΕΩΡΓΙΑ», για το 
ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που ακολουθεί, εγκρίνεται η 
υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 25526/02-08-2022 δεν 
υπάρχουν επιλαχόντες. 

 
6. Για το επιστημονικό πεδίο «ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)» και το μάθημα 6ου 

εξαμήνου (Ε-Υ)  «ΖΩΙΚΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» και το μάθημα 5ου εξαμήνου (Υ)  «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ», για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που 
ακολουθεί, εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβασης του υποψηφίου με αρ. πρωτ. αίτησης 
25822/04-08-2022 δεν υπάρχουν επιλαχόντες. 

 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

          Σ. ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ                                                 Κ. ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
Αθήνα, 04/11/2022  

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

 
 

Κ. ΚΑΤΣΙΜΠΡΙΝΑΚΗ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 25337/01-
08-2022 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2012  
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

 

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

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

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

5 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

 

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

20 

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

10 

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

20 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  75 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «  ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
25304/01-08-2022 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
25498/02-08-2022 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 
 

ΝΑΙ 

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

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 
ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως  

  

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

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

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

25 15 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως  

  

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

 
0 – 20  

20 20 

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

10 10 

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

20 20 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  95 85 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «  ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ)» 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
25592/02-08-2022 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
25791/04-08-2022 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
 25816/04-08-2022 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού 
τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

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

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως     

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου  

1 - 25  20 17 5 

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

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

25 25 5 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως     

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

 
0 – 20  

18 14 10 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων 
μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας  

 
0 –10  

10 10 8 

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

15 6 6 

 Προσαύξηση 20%  ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ (6.8) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  85 72 40.8 

ΑΔΑ: Ψ6Μ146Ψ8Ζ6-ΥΤΘ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 25561/02-08-
2022 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως   

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου 
έργου  

1 - 25  20 

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

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

15 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως   

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

 
0 – 20  

20 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας  

 
0 –10  

10 

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

20 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  85 

ΑΔΑ: Ψ6Μ146Ψ8Ζ6-ΥΤΘ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «  ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
25388/01-08-2022 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
25754/04-08-2022 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) 
μετά την 01.01.2012 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

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

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

  

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  23 19 

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

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

17 25 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

  

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

 
0 – 20  

20 17 

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

10 10 

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

20 17 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  90 88 

ΑΔΑ: Ψ6Μ146Ψ8Ζ6-ΥΤΘ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «  ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
25115/28-07-2022 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
25305/01-08-2022 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

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

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως  

  

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

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

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

20 20 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως  

  

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

0 – 20  20 20 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας  

0 –10  10 1 

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

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  90 71 

ΑΔΑ: Ψ6Μ146Ψ8Ζ6-ΥΤΘ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
25759/04-08-2022 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
25793/04-08-2022 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
25338/01-08-2022 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
25047/28-07-2022 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού 
τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

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

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, 
επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

    

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 
δημοσιευμένου έργου  

1 - 25  23 18 22 20 

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

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

25 25 9 25 

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

Σύνολο από 0 έως 50, 
επιμεριζόμενο ως 
ακολούθως  

    

ΑΔΑ: Ψ6Μ146Ψ8Ζ6-ΥΤΘ
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ακόλουθα: 

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

0 – 20  20 13 19 14 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων 
μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας  

0 –10  10 10 10 10 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20 20 13 18 15 

 Προσαύξηση 20%  ΟΧΙ  ΝΑΙ (15.8) ΝΑΙ (15.6) ΟΧΙ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  98 94.8 93.6 84 

ΑΔΑ: Ψ6Μ146Ψ8Ζ6-ΥΤΘ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα) » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
25748/03-08-2022 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
25402/01-08-2022 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

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

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως  

  

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

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

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

25 25 

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

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο 
ως ακολούθως  

  

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

0 – 20  17 15 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας  

0 –10  10 10 

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

 Προσαύξηση 20%  ΝΑΙ (19) ΝΑΙ (18.2) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  114 109.2 

ΑΔΑ: Ψ6Μ146Ψ8Ζ6-ΥΤΘ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « ΔΑΣΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ – ΟΙΚΟΦΥΣΙΟΛΟΓΊΑ » 

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

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου  
25586/02-08-2022 

1 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 
01.01.2012 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
 

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

 

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

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

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

25 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

 

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

15 

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

5 

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

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  65 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «  ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ – ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π (Καρπενήσι)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
25687/03-08-2022 

1 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 
επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

 

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

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

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

25 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

 

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

 
0 – 20  

15 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 
βιβλιογραφίας  

 
0 –10  

5 

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

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  85 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «  ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π (Καρπενήσι)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 
υποψηφίου 
25747/03-08-2022 

1 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 
 

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

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

 

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

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

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

25 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

 

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

 
0 – 20  

15 

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

5 

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

 Προσαύξηση 20%  ΝΑΙ (15) 

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  90 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « ΔΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ » 

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

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφίου 
25215/29-07-2022 

1 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

 

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

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

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

25 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

 

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

 
0 – 20  

15 

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

5 

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

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  85 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «  ΥΛΟΧΡΗΣΤΙΚΗ – ΔΟΜΗ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π (Καρπενήσι)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφίου 
25454/01-08-2022 

1 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

 

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

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

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

25 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

 

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

 
0 – 20  

15 

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

5 

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

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  80 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π (Καρπενήσι)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφίου 
25302/01-08-2022 

1 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

 

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

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

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

25 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

 

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

 
0 – 20  

15 

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

5 

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

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  85 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ « ΔΑΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ – ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ » 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «Τμήματος Δασολογίας και Δ.Φ.Π (Καρπενήσι)» 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφίου 
25749/03-08-2022 

1 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 
υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

 

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

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

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

5 

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

0-50 
επιμεριζόμενο ως ακολούθως 

 

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

 
0 – 20  

15 

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

5 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης  0 - 20 15 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ » 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ « Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. 

αίτησης 

υποψηφίου 

25676/03-

08-2022 

αρ. πρωτ. 

αίτησης 

υποψηφίου 

25711/03-08-2022 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή 

ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, 

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση 

κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

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

ακόλουθα:  

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως    

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου έργου  1 - 25  12 11 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά εγνωσμένου κύρους / 

ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού 

πεδίου.  

0 - 25  

Έως και 2 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 

σε συνέδρια: 5 μονάδες  

Από 3 έως και 7 επιστημονικές 

δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 15 μονάδες  

από 8 και άνω επιστημονικές 

δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 25 μονάδες  

25 15 

 Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως    

 α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 

 

0 – 20  

12 14 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας   

0 –10  

8 7 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης   

0 - 20 

12 14 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «   ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ » 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «  Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 

υποψηφίου  

25335/01-08-2022 

αρ. πρωτ. αίτησης 

υποψηφίου  

25893/04-08-2022 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία επιτυχούς 

υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΝΑΙ 

 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή 

ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, 

αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση 

κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

 

ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

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

στα ακόλουθα:  

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως  

  

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

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά εγνωσμένου 

κύρους / ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια με το αντικείμενο του 

επιστημονικού πεδίου.  

0 - 25  

Έως και 2 επιστημονικές 

δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 

συνέδρια: 5 μονάδες  

Από 3 έως και 7 επιστημονικές 

δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 

συνέδρια: 15 μονάδες  

από 8 και άνω επιστημονικές 

δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 

συνέδρια: 25 μονάδες  

25 25 

 Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως 

ακολούθως  

  

 α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 

 

0 – 20  

19 15 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & βιβλιογραφίας   

0 –10  

8 7 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης   

0 - 20 

18 15 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)» 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «  Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 

υποψηφίου 25839/04-08-

2022 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 

επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ 

της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το 

ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής 

τίτλου από Ίδρυμα του εξωτερικού μόνο)  

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το 

οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:  

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως   

 α) συνάφεια διδακτορικής διατριβής και δημοσιευμένου 

έργου  

1 - 25  5 

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά 

εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε συνέδρια σε 

συνάφεια με το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

0 - 25  

Έως και 2 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 5 

μονάδες  

Από 3 έως και 7 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 

συνέδρια: 15 μονάδες  

από 8 και άνω επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 

συνέδρια: 25 μονάδες  

5 

 Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου, το οποίο 

αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως   

 α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των 

μαθημάτων του επιστημονικού πεδίου 

 

0 – 20  

20 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 

βιβλιογραφίας  

 

0 –10  

7 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης   

0 – 20 

18 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)» 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «  Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 

υποψηφίου 25526/02-08-

2022 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 

επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της 

Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – 

ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 

εξωτερικού μόνο)  

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο 

αναλύεται στα ακόλουθα:  

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως   

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

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά 

εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια με 

το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

0 - 25  

Έως και 2 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις 

σε συνέδρια: 5 μονάδες  

Από 3 έως και 7 επιστημονικές 

δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 15 μονάδες  

από 8 και άνω επιστημονικές 

δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 25 μονάδες  

25 

 Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων 

του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως   

 α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 

 

0 – 20  

15 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 

βιβλιογραφίας  

 

0 –10  

7 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης   

0 – 20 

17 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ «ΓΕΩΠΟΝΙΑ (ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)» 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «  Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού » 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

αρ. πρωτ. αίτησης 

υποψηφίου 

25822/04-08-2022 

 Κριτήριο 1: λήψη του διδακτορικού τίτλου (ημερομηνία 

επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01.01.2012 

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 2: αναγνώριση διδακτορικού τίτλου από ΑΕΙ της 

Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης 

ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – 

ΑΤΕΕΝ. (σε περίπτωση κατοχής τίτλου από Ίδρυμα του 

εξωτερικού μόνο)  

 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

 Κριτήριο 3: Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου/φίας, το οποίο 

αναλύεται στα ακόλουθα:  

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως   

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

 β) αριθμός επιστημονικών δημοσιεύσεων σε περιοδικά 

εγνωσμένου κύρους / ανακοινώσεις σε συνέδρια σε συνάφεια με 

το αντικείμενο του επιστημονικού πεδίου.  

0 - 25  

Έως και 2 επιστημονικές δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 

συνέδρια: 5 μονάδες  

Από 3 έως και 7 επιστημονικές 

δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 15 μονάδες  

από 8 και άνω επιστημονικές 

δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια: 25 μονάδες  

25 

 Κριτήριο 4: Σχεδιάγραμμα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων 

του επιστημονικού πεδίου, το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα: 

Σύνολο από 0 έως 50, επιμεριζόμενο ως ακολούθως   

 α) συνάφεια με την περιγραφή του συνόλου των μαθημάτων του 

επιστημονικού πεδίου 

 

0 – 20  

15 

 β) αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών & 

βιβλιογραφίας  

 

0 –10  

8 

 γ) δομή, οργάνωση, κατανομή της ύλης   

0 – 20 

17 
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