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                                                                    Προς: 
 

o Τη Μονάδα Οικονομικής 

και Διοικητικής 

Υποστήριξης 

o Τον ΕΥ του έργου 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση προσωρινών πινάκων κατάταξης  για το έργο Απόκτηση 

Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 

2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος για το Τμήμα Δημιουργικού 

Σχεδιασμού και Ένδυσης (Κιλκίς) [ΕΥ Φλώρου Γιαννούλα, ΚΕ 80351] 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη συνεδρίαση με αριθμό 21/29.01.2020 Θέμα 10.2 

λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

β) Την απόφαση (πράξη 3/26-06-2019 θέμα 9), της Διοικούσας Επιτροπής για το έργο 

«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού 2019-2020» στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος . 

γ) Την με αριθμ. πρωτ. 10124/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 

αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο πλαίσιο 

υλοποίησης της πράξης με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε 

Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο στο Διεθνές 

Πανεπιστήμιο Ελλάδος” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5046227 του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" - ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους με κωδικό 

έργου 80351. 
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δ) Την από 27/8/2019 (ΑΔΑ: ΨΨ5Υ46ΨΖ3Π-ΥΑ9) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών περί 

ορισμού των Τριμελών Επιτροπών του κάθε Τμήματος, για την αξιολόγηση των 

υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο “Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Διεθνές 

Πανεπιστήμιο Ελλάδος” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5046227. 

ε) Το με αρ. πρωτ. 8678/2020 έγγραφο του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και 

Ένδυσης με τα συνημμένα αυτού, με θέμα "Έγκριση Αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 

Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος", το οποίο αφορά 

στην έγκριση από τη Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος στη συνεδρίαση της της 

γνωμοδότησης της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης επί των υποψηφιοτήτων που 

υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του άνω προγράμματος 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

α) Την αποδοχή των προσωρινών πινάκων αποκλεισθέντων και αξιολογικής κατάταξης, 

ανά επιστημονικό πεδίο των υποψηφίων ακαδημαϊκών (πρώην πανεπιστημιακών) 

υποτρόφων, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο από 2/28-01-2020 πρακτικό της Προσωρινής 

Συνέλευσης του Τμήματος Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης κατόπιν αξιολόγησης 

των αιτήσεων οι οποίες υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθ. πρωτ. 10124/2019 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής 

Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Διεθνές 

Πανεπιστήμιο Ελλάδος», του οποίου Επιστημονικά Υπεύθυνη έχει οριστεί η Γιαννούλα 

Φλώρου, Καθηγήτρια, ως ακολούθως. Σημειωτέον ότι ο λόγος αποκλεισμού εκάστου των 

αποκλεισθέντων υποψηφίων αναφέρεται στο πρακτικό της Π.Σ. του Τμήματος, το οποίο 

θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης και διαλαμβάνει πλήρεις και 

εμπεριστατωμένες αιτιολογίες.  

 

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (με σειρά κατάταξης) 

 

 

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ 

 

αρ. 

πρωτ. 

Αιτησης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 

(ΘΕΣΗ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Κριτήριο 1: 

λήψη του 

διδακτορικο

ύ τίτλου 

(ημερομηνία 

επιτυχούς 

υποστήριξης

) μετά την 

01.01.2009 

Κριτήριο 2: 

αναγνώριση 

διδακτορικού τίτλου 

από τον ΔΟΑΤΑΠ 

(σε περίπτωση 

κατοχής τίτλου από 

Ίδρυμα του 

εξωτερικού μόνο) 

i.Συνάφεια 

επιστημονι

κού κι 

επαγγελμα

τικού 

έργου με 

την 

περιγραφή 

του 

συνόλου 

των 

μαθημάτω

ν του 

επιστημονι

κού πεδίου 

(0-30)

ii. Αξιοποίηση 

καινοτόμων 

μεθοδολογιών/ 

θεωριών & 

βιβλιογραφίας 

(0-10)

iii. ∆οµή, 

οργάνωση, 

κατανοµή ύλης 

(0-20)

Συνολική 

Βαθµολο

γία 

Κριτηρίο

υ 3 (0-

60)

i. ∆ηµοσιεύσεις/ 

Ανακοινώσεις 

σε συνέδρια (0-

15) 

ii. 

Μεταδιδακτορι

κή 

έρευνα/εµπειρία 

(0-10)

iii.  Βαθμός 

συνάφειας 

διδακτορικής 

διατριβής/δηµ

οσιευµένου 

έργου (0-15)

Συνολική 

Βαθµολογία 

Κριτηρίου 4 

(0-40)

ΣΥΝΟΛΟ

8266/20

20
Διοίκηση Επιχειρήσεων Σκλαβούνος Νικόλαος ΝΑΙ ΝΑΙ 25 9 20 54 15 0 12 27 81

Κριτήρια Αξιολόγησης Κριτήριο 3: Σχεδιάγραµµα ∆ιδασκαλίας 

Μαθήµατος (το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα:)

Κριτήριο 4. Βιογραφικό σηµείωµα υποψηφίου-

υποψηφίας (το οποίο αναλύεται στα 

ακόλουθα:) 
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ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
(ΘΕΣΗ) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

8156/2020 
Διοίκηση 

Επιχειρήσεων 

Ταρνανίδης 

Θεόδωρος 

Σύμφωνα με την αρ πρωτ 
7981/14-10-2019 

(ΑΔΑ: ΩΚ4046ΨΖ3Π-
3ΚΑ) Απόφαση της ΕΕ 

του ΔΙΠΑΕ ο κ. 
Ταρνανίδης Θεόδωρος 

έχει σύμβαση με το 
έργο της Ακαδημαϊκής 
Εμπειρίας στο ΔΙΠΑΕ 

2019-2020 και δεν 
μπορεί να συνάψει 

δεύτερη σύμβαση για 
το τρέχον έτος. 

 

 

β) Εγκρίνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης των επιλεγέντων, επιλαχόντων και τους 

πίνακες των αποκλεισθέντων ως ανωτέρω. Σημειώνεται ότι κατά του πίνακα κατάταξης 

υποψηφίων, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εγγράφως ένσταση στο 

Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από 

την επόμενη ημέρα από την ανάρτηση της Απόφασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου, 

περί έγκρισης του πρακτικού αξιολόγησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο διαδικτυακό τόπο του 

ΕΛΚΕ/ΔΙΠΑΕ. 

Μετά την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας το Ειδικό Επταμελές Όργανο της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, με απόφασή 

του θα εγκρίνει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης. 

 

Σε περίπτωση άσκησης ενστάσεων, οι οριστικοί πίνακες κατάταξης εγκρίνονται από το 

Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου Ελλάδος μετά την εξέταση των υποβληθέντων ενστάσεων.  

Η σύναψη συμβάσεων στο πλαίσιο της άνω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα 

πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση των οριστικών πινάκων κατάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών  

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 

 

 

Καθηγητής Παναγιώτης Τζιώνας 
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