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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης  

ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.      Ημερομηνία: 18/03/2020 
14o χλμ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών     Α.Π.: 10024/2020 
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη 
Τηλ.:  2310 474 564 
Fax:  2310 474 569 
E-mail:  rc@ihu.edu.gr        

                                                                    Προς: 
 

o Τη Μονάδα Οικονομικής και 

Διοικητικής Υποστήριξης 

o Τον ΕΥ του έργου 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τελικών πρακτικών αξιολόγησης του Τμήματος Γεωπονίας για το έργο 

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους 

Διδακτορικού 2019 – 2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος για τα κάτωθι Τμήματα: 

[ΕΥ Φλώρου Γιαννούλα, ΚΕ 80351] 

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου 

της Ελλάδος, στη συνεδρίαση με αριθμό 24/18.03.2020 Θέμα 26.3 λαμβάνοντας υπόψη: 

α) Το νόμο 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις, 

β) Τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

γ) Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Έργων του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, 

δ) 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 . 

ε) 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 Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος” με 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5046227 του ΕΠ "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Εκπαίδευση και Δια 
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Βίου Μάθηση" - ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο και Εθνικούς Πόρους με κωδικό έργου 80351. 

στ) 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. 

ζ) Την από 23/04.03.2020(ΑΔΑ:96ΡΥ46ΨΖ3Π-ΤΨΛ) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών περί 

έγκρισης των Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο 

“Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 

2019-2020 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος” 

η) Το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις κατά της ανωτέρω απόφασης 

και μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφασίζει ομόφωνα 

α) Την έγκριση των οριστικών πινάκων αξιολογικής κατάταξης, ανά επιστημονικό πεδίο των 

υποψηφίων ακαδημαϊκών (πρώην πανεπιστημιακών) υποτρόφων του Τμήματος Γεωπονίας 

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: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (με σειρά κατάταξης) 

 

 

β) Την έγκριση των συμβάσεων ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης η οποία 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικού Πόρους στο 

πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ, ως ακολούθως: 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΘΕΣΗ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Κρι τήρι ο 1: λήψη 

του δι δακτορι κού 

τί τλου 
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ΣΥΝΟΛΟ

8299/2020 Διοίκηση Επιχειρήσεων του Αγροτικού Τομέα Μουλογιάννη Χριστίνα ΝΑΙ 20 8 15 43 15 5 8 28 71

8272/2020 Παθολογία Αγροτικών Ζώων Τσιαμάδης Ευάγγελος ΝΑΙ 25 10 20 55 15 5 15 35 90

8323/2020 Παθολογία Αγροτικών Ζώων Καραγιάννης Ισίδωρος ΝΑΙ 5 5 5 1 15 2 10 27 42

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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* Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από 

εκείνο που εδρεύουν τα Τμήματα του ΔΙΠΑΕ, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό των τετρακοσίων ευρώ 

(400,00€) ανά ακαδημαϊκό για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής του. 

** συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου/ης, εργοδότη/τριας, όπως εκάστοτε ισχύουν, και του τυχόν 

αναλογούντος ΦΠΑ 

Η διεξαγωγή εξετάσεων και η τελική βαθμολόγηση των φοιτητών κατά την Εξεταστική Περίοδο 

του Σεπτεμβρίου όπως και η υποχρέωση να αναπληρώσουν τις ώρες διδασκαλίας που δεν 

πραγματοποιήθηκαν περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις και ευθύνες του ωφελούμενου 

ανεξαρτήτως της διάρκειας ή της μορφής της σύμβασης. 

 

Η παρούσα απόφαση επέχει θέση και ισχύ σύμβασης και είναι αναρτητέα στο πρόγραμμα 

«Διαύγεια», σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 8 παρ. 3 εδ. α΄ του ν. 4325/2015 η οποία ορίζει 

ότι «3. Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συνάπτουν οι φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών 

προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, 

αναρτώνται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών  

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. 

 

 

Καθηγητής Σταμάτιος Αγγελόπουλος 
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