
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021, 

στα Γνωστικά Αντικείμενα: 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, 

για τις ανάγκες του 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η  τριμελής  Εισηγητική  Επιτροπή,  υπεύθυνη  για  την  Αξιολόγηση  των  υποψηφίων
Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων
Πληροφόρησης  της  Σχολής  Κοινωνικών  Επιστημών  του  Διεθνούς  Πανεπιστημίου  της
Ελλάδος, συγκροτήθηκε βάσει της υπ’ αρ. 11Α/18-09-2020 απόφασης της Συνέλευσης του
Τμήματος,  και  αποτελείται  από  τους:  κ.κ.  Γαρουφάλλου  Εμμανουήλ,  Αναπληρωτή
Καθηγητή,  μέλος  ΔΕΠ,  Πρόεδρο  της  Επιτροπής,  Καμπατζά  Βαλεντίνη,  Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια, μέλος ΔΕΠ, Μέλος της Επιτροπής και Νίτσο Ηλία, Λέκτορα, μέλος ΔΕΠ, Μέλος
της Επιτροπής.

Η  Εισηγητική  Επιτροπή  συνεδρίασε  την  Δευτέρα  14/12/2020  και  την  Παρασκευή
18/12/2020 για να εξετάσει τα τυπικά προσόντα και τους τίτλους σπουδών των υποψηφίων
και να αξιολογήσει τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, σύμφωνα με την
πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  πρόσληψης  ακαδημαϊκών  υποτρόφων  για  το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η Εισηγητική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν:

1. Τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως οι περιπτώσεις α ́και γ ́
αυτής (ως παρ. 6), είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 58του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ Α
83/11.5.2016,διόρθωση σφαλμάτων ΦΕΚ Α 91/16.5.2016) και αντικαταστάθηκαν με
το  άρθρο  19  του  Ν.  4452/2017  (ΦΕΚ  Α  17/15.2.2017),  στη  συνέχεια  δε
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 16 παρ.1 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α 142/3.8.2018),
και ισχύει σήμερα, όπου ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι μπορούν να προσλαμβάνονται
Επιστήμονες  αναγνωρισμένου  επιστημονικού  κύρους,  είτε  κάτοχοι  διδακτορικού
διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, για τη
διεξαγωγή διδακτικού ή ερευνητικού έργου καθοριζομένου διά της συμβάσεως.

2. Την  παρούσα  πρόσκληση  που  αφορά  στην  πρόσληψη  επιστημόνων  για  τη
διεξαγωγή διδακτικού έργου.

3. Τις ανάγκες του Τμήματος.
4. Τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων [συνολικά πέντε (5)], εκ των οποίων 

όλοι εμπρόθεσμοι.

Για  τις  θέσεις  των  υποψήφιων  ακαδημαϊκών  υποτρόφων,  υπέβαλαν  υποψηφιότητα  οι
παρακάτω υποψήφιοι: 
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Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: 

1. Ζαπουνίδου Σοφία (αρ. πρωτ. 16.2/865_10/12/2020)
2. Κουμαρίδης Γεώργιος (αρ. πρωτ. 16.2/863_10/12/2020)
3. Κουρτούμη Τριανταφυλλιά (αρ. πρωτ. 16.2/864_10/12/2020)
4. Ταρνανίδης Θεόδωρος (αρ. πρωτ. 16.2/867_10/12/2020)
5. Σιάτρη Ουρανία (αρ. πρωτ. 16.2/866_10/12/2020)

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ: 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020- 2021

«Επιστημονική επικοινωνία και δημοσίευση»
1. Ζαπουνίδου Σοφία

«Απαιτήσεις Χρηστών κατά την αναζήτηση πληροφοριών» (Πληροφορική Συμπεριφορά και 
Έρευνες Χρηστών).

1. Σιάτρη Ουρανία

«Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες»
1. Ζαπουνίδου Σοφία
2. Κουρτούμη Τριανταφυλλιά
3. Σιάτρη Ουρανία

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

«Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις» (Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών, 
Αρχείων)

1. Κουμαρίδης Γεώργιος
2. Ταρνανίδης Θεόδωρος
3. Σιάτρη Ουρανία

«Πηγές Πληροφόρησης: Θετικές και Εφαρμοσμένες» 
1. Σιάτρη Ουρανία

«Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες»
1. Ζαπουνίδου Σοφία
2. Κουρτούμη Τριανταφυλλιά
3. Σιάτρη Ουρανία

«Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Μεταδεδομένα» (Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ψηφιακά Αρχεία και 
Καταθετήρια)

1. Κουμαρίδης Γεώργιος
2. Σιάτρη Ουρανία

2



Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η  Εισηγητική  Επιτροπή  θεωρεί  ως  απαιτούμενα  έγγραφα  για  την  αξιολόγηση  των
υποψηφίων,  σύμφωνα  με  την  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  πρόσληψης
ακαδημαϊκών  υποτρόφων  για  το  ακαδημαϊκό  έτος  2020-2021,  τα  παρακάτω
δικαιολογητικά:

1. Αίτηση.
2. Βασικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ, συναφής με το γνωστικό αντικείμενο που προκηρύσσει η

Σχολή.
3. Διδακτορικό Δίπλωμα (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται) συναφές με το

γνωστικό αντικείμενο  ΒΙΒΛΙ0ΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ  -  ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ  που  θεραπεύει  το
Τμήμα.

4. Τεκμηρίωση  του  επιστημονικού  κύρους  του  υποψηφίου  (άρθρο  29  του  Ν.
4009/2011) (Διδακτορική διατριβή, Επιστημονικές Δημοσιεύσεις).

5. Τεκμηρίωση διδακτικής εμπειρίας [Βεβαιώσεις / αποδεικτικά προϋπηρεσίας].
6. Βιογραφικό Σημείωμα.
7. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
8. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986.

Ακολουθεί η αξιολόγηση των υποψηφίων:

Ζαπουνίδου Σοφία
Η κ. Ζαπουνίδου Σοφία κατέθεσε υποψηφιότητα για τα γνωστικά αντικείμενα:

1. «Επιστημονική επικοινωνία και δημοσίευση» (χειμερινό εξάμηνο)
2. «Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες» (Χειμερινό

και Εαρινό Εξάμηνο)

Η  κ.  Ζαπουνίδου  κατέχει  πτυχίο  Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας  από  το  Ιόνιο
Πανεπιστήμιο,  μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα από το
Πανεπιστήμιο  Μακεδονίας,  και  είναι  Διδάκτωρ  από  το  Ιόνιο  Πανεπιστήμιο,  το  Τμήμα
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας με αντικείμενο «Study of library data
models  in  the  Semantic  Web  environment»  (έχει  καταθέσει  πιστοποιητικό  ότι  έχει
ολοκληρωθεί  επιτυχώς  η  εξέταση  της  διδακτορικής  διατριβής  της  και  έχει  απονεμηθεί
βαθμός ). Τόσο το βασικό πτυχίο της κ. Ζαπουνίδου, όσο και η διδακτορική της διατριβή
είναι συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
της δεν είναι σχετικός με το γνωστικό αντικείμενο Βιβλιοθηκονομία-Αρχειονομία.
Η κ. Ζαπουνίδου, έχει δημοσιεύσει τρία άρθρα σε ξένα περιοδικά με κριτές και πέντε άρθρα
σε  διεθνή  συνέδρια  με  κριτές,  σχετικές  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  «Μεταδεδομένα,
Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες». Επίσης, στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο
έχει τρεις ξενόγλωσσες εργασίες της ως παρουσιάση/δημοσιεύση/workshop. Επίσης, έχει
δύο ξενόγλωσσες εργασίες σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο «Επιστημονική επικοινωνία
και  δημοσίευση»  (ενότητα  συνέδρια,  ημερίδες,  αναφορές,  newsletters).  Έχει  επίσης
δημοσιεύσει, και παρουσιάσει έργο της σε άλλα γνωστικά αντικείμενα σε διεθνή και εθνικά
συνέδρια.
Έχει  διδάξει  στο  Τμήμα  Βιβλιοθηκονομίας  και  Συστημάτων  Πληροφόρησης  ως
εργαστηριακή συνεργάτης το μάθημα Πληροφοριακή Παιδεία (4ώρ./εβδ.) το χειμ. εξ. 2008-
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09, το μάθημα Θησαυροί (4ώρ./εβδ.) τα εξάμηνα 2009-10 (εαρινό και χειμερινό), 2010-11
χειμερινό, 2010-11 εαρινό, 2011-12 χειμερινό, 2011-12 εαρινό. Τα μαθήματα διδασκαλίας
της  δεν  είναι  συναφή  με  τα  υπό  προκήρυξη  γνωστικά  αντικείμενα  «Επιστημονική
επικοινωνία και δημοσίευση» και «Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και
Οντολογίες»,  αλλά  είναι  συναφή  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  Βιβλιοθηκονομία-
Αρχειονομία.
Η  κ.  Ζαπουνίδου  έχει  πολυετή  εργασιακή  εμπειρία  ως  Βιβλιοθηκονόμος  καθώς  έχει
εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ),  θέση  συναφή  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  Βιβλιοθηκονομία-Αρχειονομία.  Πιο
συγκεκριμένα έχει εργαστεί από το 2008 έως και σήμερα στο ΑΠΘ ως μέλος της διαχείρισης
δικτυακού τόπου και ηλεκτρονικών πηγών της βιβλιοθήκης, από το 2004 έως το 2008 ως
Βιβλιοθηκονόμος  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  και  μέλος  της  ομάδας  διαχείρισης
δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης. Επίσης, έχει εργαστεί στο Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού
Ελληνισμού του Δήμου Καλαμαριάς από το Δεκ.2000 έως το 2003, προϋπηρεσία σχετική με
το γνωστικό αντικείμενο Βιβλιοθηκονομία-Αρχειονομία.
Συμπερασματικά, η κ. Ζαπουνίδου είναι εκλόγιμη υποψήφια διότι πληροί τα κριτήρια που
αναφέρονται στην προκήρυξη της παρούσας θέσης, δηλαδή κατέχει βασικό τίτλο σπουδών
ΑΕΙ,  συναφή  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  που  προκηρύσσει  η Σχολή,  και  διδακτορικό
Δίπλωμα (κατάθεση πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης διδακτορικής διατριβής) συναφές
με το γνωστικό αντικείμενο Βιβλιοθηκονομία-Αρχειονομία που θεραπεύει το Τμήμα και
έχει και δημοσιευμένο έργο που υποστηρίζει τα γνωστικά αντικείμενα.

Κουμαρίδης Γεώργιος
Ο κ. Κουμαρίδης Γεώργιος κατέθεσε υποψηφιότητα για τα γνωστικά αντικείμενα:

1. «Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις» (Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών,
Αρχείων)

2. «Ψηφιακές  Βιβλιοθήκες  και  Μεταδεδομένα»  (Ψηφιακές  Βιβλιοθήκες,  Ψηφιακά
Αρχεία και Καταθετήρια)

Ο κ. Κουμαρίδης κατέχει πτυχίο Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, με
κατεύθυνση  Ιστορία  από  τη  Σχολή  Επιστημών  του  Ανθρώπου,  του  Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Κατέχει Master of Arts in Contemporary History and Politics από το University of
London, Birkbeck College, School of History, Classics and Archaeology (αναγνώριση από το
ΔΟΑΤΑΠ αρ. πρωτ. 26346/2006). Ο κ. Κουμαρίδης δεν κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών.
Έχει  πλούσια  εργασιακή  εμπειρία  στο  Ελληνικό  Λογοτεχνικό  και  Ιστορικό  Αρχείο  του
Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ) και δημοσιευμένο έργο με αρχειακό
περιεχόμενο.
Συνεπώς ο κ. Κουμαρίδης δεν μπορεί να θεωρηθεί εκλόγιμος υποψήφιος γιατί δεν πληροί
τα κριτήρια που αναφέρονται στην προκήρυξη της παρούσας θέσης, δηλαδή δεν κατέχει
βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο που προκηρύσσει η Σχολή,
και  διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο  Βιβλιοθηκονομία-
Αρχειονομία που θεραπεύει το Τμήμα, και τα γνωστικά αντικείμενα που έχει δηλώσει.

Κουρτούμη Τριανταφυλλιά
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Η κ. Κουρτούμη Τριανταφυλλιά κατέθεσε υποψηφιότητα για τα γνωστικά αντικείμενα:

1. «Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες» (Χειμερινό και
Εαρινό Εξάμηνο)

Η  κ.  Κουρτούμη  κατέχει  πτυχίο  Ιστορίας  του  Τμήματος  Ιστορίας  και  Αρχαιολογίας  της
Φιλοσοφικής  Σχολής  του  Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης  (ΑΠΘ).  Κατέχει
Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  Ειδίκευσης  στη  Δημόσια  Διοίκηση  Ολικής  Ποιότητας  από  το
Διατμηματικό  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  στη  Δημόσια  Διοίκηση  Ολικής
Ποιότητας,  και  αγορεύτηκε  διδάκτορας  της  Φιλοσοφίας  του  Τμήματος  Ιστορίας  και
Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Η διδακτρορική της διατριβή είχε θέμα «Η
ελληνική μετανάστευση προς τις  Ηνωμένες Πολιτείες και η πολιτική της Ελλάδας (1890-
1924)».  Οι  σπουδές της  κ.  Κουρτούμη δεν πληρούν  τα  κριτήρια  που αναφέρονται  στην
προκήρυξη της παρούσας θέσης, δηλαδή δεν κατέχει βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ, συναφή με
το γνωστικό αντικείμενο που προκηρύσσει η Σχολή, και διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με
το γνωστικό αντικείμενο Βιβλιοθηκονομία-Αρχειονομία που θεραπεύει το Τμήμα.
Η κ. Κουρτούμη έχει διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα «Οντολογίες και θησαυροί
όρων ως εργαλεία πρόσβασης στην πληροφορία των ιστορικών εγγράφων»/«Επεξεργασία
αρχειακού υλικού του Ι.Α.Μ.» (κατάθεση αλληλογραφίας) με το Διατμηματικό Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Στο  βιογραφικό  της  αναφέρει  ότι  η  μεταδιδακτορική  της  έρευνα  αφορά  «…  στα
αναβαθμισμένα  ηλεκτρονικά  συστήματα  υψηλής  ασφάλειας  του  WEB.02  σε  αρχειακές
εφαρμογές  (ηλεκτρονική  διακυβέρνηση  στα  αρχεία  και  μεταδεδομένα/οντολογίες,
διαχείριση γνώσης στον Παγκόσμιο Ιστό και στο Σημασιολογικό Ιστό, Web2.0».
Η κ. Κουρτούμη έχει απασχοληθεί ως μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
στο πλαίσιο της Θεματικής Ενότητας «Ελληνική Ιστορία» του Προπτυχιακού Προγράμματος
Σπουδών «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για
πάρα  πολλά  ακαδημαϊκά  έτη  μεταξύ  2001  και  2018,  έχει  διδάξει  στο  Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας  και  στο  Τμήμα  Βιβλιοθηκονομίας  και  Συστημάτων  Πληροφόρησης  ως
Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα τα μαθήματα «Ιστορία Γραφής» (2001-02),
«Αρχειονομίας  ΙΙ»  τα  έτη  2002  έως  το  εαρινό  2008,  «Αρχεία  και  Οργάνωσή  τους»  το
χειμερινό εξάμηνο 2008-09 (4 ωρ./εβδ.), το εαρινό εξάμηνο 2008-09 (4 ωρ./εβδ.), τα έτη
2009-10, 2010-11, 2011-12 (4 ωρ./εβδ.), τα εαρινά εξάμηνα 2012-13, 2013-14, (4 ωρ./εβδ.).
Το μάθημα «Διαχείριση Σύγχρονων Αρχείων» το χειμερινό εξάμηνο 2012-13 (4 ωρ./εβδ.).
Από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 εαρινό εξάμηνο έως το 2018-19 έχει διδάξει το μάθημα
«Αρχεία και Οργάνωσή τους». Η κ. Κουρτούμη έχει επίσης πλούσιο επιστημονικό έργο στο
γνωστικό αντικείμενο της αρχειονομίας.
Συνεπώς η κ. Κουρτούμη δεν μπορεί να θεωρηθεί εκλόγιμη υποψήφια γιατί δεν πληροί τα
κριτήρια  που  αναφέρονται  στην  προκήρυξη  της  παρούσας  θέσης,  δηλαδή  δεν  κατέχει
βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο που προκηρύσσει η Σχολή,
και  Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο  Βιβλιοθηκονομία-
Αρχειονομία που θεραπεύει το Τμήμα, και το γνωστικό αντικείμενο που έχει δηλώσει.

Ταρνανίδης Θεόδωρος
Ο κ. Ταρνανίδης Θεόδωρος κατέθεσε υποψηφιότητα για το γνωστικό αντικείμενο:
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1. «Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις» (Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών,
Αρχείων)

Ο κ. Ταρνανίδης κατέχει πτυχίο Μάρκετινγκ από το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του
ΑΤΕΙΘ,  πτυχίο  Οργάνωσης  και  Διοίκησης  Επιχειρήσεων  από  το  Τμήμα  Οργάνωσης  και
Διοίκησης  Επιχειρήσεων  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας,  Μεταπτυχιακό  Δίπλωμα  στη
Διοίκηση  Επιχειρήσεων  από  το  Τμήμα  Οικονομικών  και  Κοινωνικών  Σπουδών  του
Πανεπιστημίου  του  Λίβερπουλ,  Διδακτορικό  Δίπλωμα  με  θέμα  «Σημεία  αναφοράς
προϊόντων για σημαντικά γεγονότα και ο τρόπος που λαμβάνουν αποφάσεις οι Έλληνες
καταναλωτές (Συμπεριφορά καταναλωτή, έρευνα μάρκετινγκ, πολυδιάστατη παραγοντική
ανάλυση).  Ήταν  μεταξύ  2013-15  μεταδιδακτορικός  ερευνητής  στη  Βιώσιμη
Επιχειρηματικότητα  και  Μάρκετινγκ  στο  Τμήμα Οργάνωσης  και  Διοίκησης  Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή από το 2016 στο
Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα
«Η  επίδραση  των  μέσων  κοινωνικής  δικτύωσης  στην  αγοραστική  διαδικασία  των
καταναλωτών  για  τον  τομέα  της  Αγρό-Επιχειρηματικότητας:  εφαρμογή  πολυκριτήριας
ανάλυσης».  Ο  κ.  Ταρνανίδης  έχει  πλούσια  διοικητική  και  διδακτική  εμπειρία,  και  έχει
δημοσιευμένο έργο.
Συνεπώς,  ο  κ.  Ταρνανίδης  παρότι  έχει  πολλούς  τίτλους  σπουδών  και  μεταδιδακτορική
έρευνα, δεν μπορεί να θεωρηθεί εκλόγιμος υποψήφιος γιατί δεν πληροί τα κριτήρια που
αναφέρονται  στην  προκήρυξη  της  παρούσας  θέσης,  δηλαδή  δεν  κατέχει  βασικό  τίτλο
σπουδών  ΑΕΙ  συναφή  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  που  προκηρύσσει  η Σχολή,  και
διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο Βιβλιοθηκονομία-Αρχειονομία
που θεραπεύει το Τμήμα. Επίσης, τόσο το ερευνητικό του έργο όσο και οι διδακτορικές,
μεταδιδακτορικές έρευνές του, είναι εστιασμένες στα γνωστικά αντικείμενα της βιώσιμης
επιχειρηματικότητας,  της  συμπεριφοράς  καταναλωτή,  στα  κοινωνικά δίκτυα  στον  αγρό-
επιχειρηματικό τομέα και όχι στις βιβλιοθήκες, και κατά συνέπεια είναι εκτός γνωστικού
αντικειμένου της προκήρυξης της θέσης.

Σιάτρη Ουρανία
Η κ. Σιάτρη Ουρανία κατέθεσε υποψηφιότητα για τα γνωστικά αντικείμενα:

1. «Απαιτήσεις Χρηστών κατά την αναζήτηση πληροφοριών» (Πληροφορική 
Συμπεριφορά και Έρευνες Χρηστών).

2. «Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες» (Χειμερινό και
Εαρινό Εξάμηνο)

3. «Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις» (Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών,
Αρχείων)

4. «Πηγές Πληροφόρησης: Θετικές και Εφαρμοσμένες»
5. «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Μεταδεδομένα» (Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ψηφιακά 

Αρχεία και Καταθετήρια)

Η κ. Σιάτρη Ουρανία κατέχει Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του
ΑΤΕΙΘ, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση βιβλιοθηκών και διαχείριση της πληροφορίας
από το Πανεπιστήμιο Northumbria του Newcastle upon-Tyne της Μεγάλης Βρετανίας, και
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Βιβλιοθηκών και Διαχείριση της Πληροφορίας από το
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Πανεπιστήμιο  Northumbria  του  Newcastle  upon-Tyne  της  Μεγάλης  Βρετανίας.  Κατέχει
Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Ο τίτλος
της  διδακτορικής  της  διατριβής  είναι  «Αναζήτηση  πληροφοριών  από  ηλεκτρονικό
περιβάλλον: μία συγκριτική έρευνα ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς Τμημάτων Πληροφορικής
των  βρετανικών  και  ελληνικών  πανεπιστημίων».  Τόσο  το  βασικό  της  πτυχίο,  το
Μεταπτυχιακό της Δίπλωμα, καθώς και το διδακτορικό της δίπλωμα είναι σχετικά με το
γνωστικό αντικείμενο της Βιβλιοθηκονομίας-Αρχειονομίας και τα γνωστικά αντικείμενα των
υπό προκήρυξη θέσεων.
Έχει  πολυετή  διδακτική  εμπειρία  στο  γνωστικό  αντικείμενο  της  Βιβλιοθηκονομίας-
Αρχειονομίας και τα γνωστικά αντικείμενα των υπό προκήρυξη θέσεων. Συγκεκριμένα έχει
διδάξει στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας,
Αρχειονομίας  και  Συστημάτων  Πληροφόρησης  (2016-2019)  τα  μαθήματα  «Μεθοδολογία
έρευνας  και  Στατιστικής»,  «Συμπεριφορά  αναζήτησης  Πληροφοριών  σε  Ψηφιακό
Περιβάλλον»,  και  «Ψηφιακές  Βιβλιοθήκες  και  Καταθετήρια  Δεδομένων».  Έχει  επίσης
διδάξει  σε  μεταπτυχιακό  επίπεδο  σε  άλλο  τμήμα  του  ΑΤΕΙΘ.  Έχει  εργαστεί  ως
Εργαστηριακός  και  Επιστημονικός  Συνεργάτης  στο  Τμήμα  Βιβλιοθηκονομίας  και
Πληροφοριακών Συστημάτων του ΑΤΕΙΘ, όπου δίδαξε τα έτη 2014 έως 2019 τα μαθήματα
«Εισαγωγή στην Επεξεργασία Υλικού»,  «Καταλογράφηση Ι»,  «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και
Μεταδεδομένα»,  «Μάρκετινγκ  και  Δημόσιες  Σχέσεις»,  «Απαιτήσεις  Χρηστών  κατά  την
Αναζήτηση  Πληροφοριών»,  «Οργάνωση και  Λειτουργία  Σχολικών Βιβλιοθηκών».  Από  το
2008 έως το 2014 δίδαξε ως Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα και  πλήρες
ωράριο τα μαθήματα «Εισαγωγή στην οργάνωση Υλικού», «Διαχείριση Αυτοματοποιημένων
Συστημάτων  Βιβλιοθηκών»,  «Οργάνωση  και  Λειτουργία  Σχολικών  Βιβλιοθηκών»,
«Ψηφιακές  Βιβλιοθήκες  και  Μεταδεδομένα»,  «Περιγραφική  Καταλογογράφηση»,
«Απαιτήσεις Χρηστών κατά την Αναζήτηση Πληροφοριών». Δίδαξε από το 2004 έως το 2007
ως  Εργαστηριακός  Συνεργάτης  με  πλήρη  προσόντα  και  πλήρες  ωράριο  τα  μαθήματα
«Περιγραφική  Καταλογογράφηση  Ι»,  «Περιγραφική  Καταλογογράφηση  ΙΙ»,  «Ταξινομικά
συστήματα Ι» και «Ταξινομικά συστήματα ΙΙ».  Ενώ από το 2001 έως το 2004 δίδαξε ως
Εργαστηριακός  Συνεργάτης  με  ελλιπή  προσόντα  και  πλήρες  ωράριο  τα  μαθήματα
«Περιγραφική  Καταλογογράφηση  Ι»,  «Ταξινομικά  συστήματα  Ι»,  και  «Ταξινομικά
συστήματα ΙΙ». Έχει διδάξει (1998-2001) στο Τμήμα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του
Μητροπολιτικού  Πανεπιστημίου  του  Μάντσεστερ,  σε  προπτυχιακό  επίπεδο  το  μάθημα
«Πληροφορίες στο Διαδίκτυο (Networked Information)» και σε μεταπτυχιακό επίπεδο το
μάθημα «Πληροφορίες στο Διαδίκτυο και Σχεδιασμός Ιστοσελίδων (Networked Information
and  Webpage  Design)».  Έχει  επίσης  διδάξει  (2000-2001)  στο  Οικονομικό  Τμήμα  του
Μητροπολιτικού  Πανεπιστημίου  του  Μάντσεστερ  το  μάθημα  «Τεχνολογία  της
Πληροφόρησης  (ΙΤ  skills)»  και  το  «European  Computer   Driving  Licence»  στο  ίδιο
πανεπιστήμιο.  Κατά  συνέπεια,  η  κ.  Σιάτρη  έχει  πλούσιο  διδακτικό  έργο  στο  Τμήμα
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης στα γνωστικά αντικείμενα
της Βιβλιοθηκονομίας-Αρχειονομίας, όπως επίσης έχει διδακτικό έργο τόσο σε προπτυχιακό
όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Τμήμα, στα ίδια μαθήματα/γνωστικά αντικείμενα των
υπό προκήρυξη θέσεων, όπως «Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Μεταδεδομένα», «Μάρκετινγκ
και  Δημόσιες  Σχέσεις»,  «Απαιτήσεις  Χρηστών  κατά  την  Αναζήτηση  Πληροφοριών»,
«Συμπεριφορά  αναζήτησης  Πληροφοριών  σε  Ψηφιακό  Περιβάλλον»,  και  «Ψηφιακές
Βιβλιοθήκες και Καταθετήρια Δεδομένων».
Έχει  πολυετή  επαγγελματική  εμπειρία  ως  βιβλιοθηκονόμος,  ως  ερευνήτρια  και  ως
υπεύθυνη  ευρωπαϊκών  ερευνητικών  έργων  σχετικές  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  των
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γνωστικών αντικειμένων. Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο έργο «Σημασιολογικά δεδομένα,
Μεταδεδομένα και έρευνα. Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Χρήστες, Συνδεδεμένα και Κοινωνικά
Δεδομένα» (κωδ. Έργου 80599/ΑΤΕΙΘ). Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Σύγκλισης Β2 στο έργο
«Υπηρεσίες  Ψηφιακής  Βιβλιοθήκης  Ανοιχτής  Πρόσβασης  του  Αλεξάνδρειου  ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης»  με  συμμετοχή  σε  πολλά  υποέργα.  Ως  Βιβλιοθηκονόμος  επιστημονικός
σύμβουλος  στην  ΔΕΗ ΑΕ  στην  ψηφιοποίηση  του  έγγραφου  αρχείου  της,  στην  Δημόσια
Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας για την υλοποίηση του έργου “EDLocal” με σκοπό την
ανάπτυξη και την δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου/μεταδεδομένων για τη Europeana,
που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Econtent plus με αρμοδιότητες
τον συντονισμό και τη διαχείριση του έργου, στο έργο «Untold stories» που υλοποιήθηκε
στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Grundtvig» της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
της  Βέροιας  με  αρμοδιότητες  τον  συντονισμό  και  τη  διαχείριση  του  προγράμματος,  με
σκοπό την ανάπτυξη ψηφιακών διηγήσεων. Επίσης, έχει εργαστεί στη Μεγάλη Βρετανία ως
Βιβλιοθηκονόμος/  Υπεύθυνος  Πληροφόρησης  στο  Εργαστήριο/Βιβλιοθήκη  Πηγών
Πολυμέσων (Multimedia Resource Lab) του Τμήματος Πληροφόρησης και Επικοινωνίας του
Manchester  Metropolitan  University  (MMU)  (1997-2001),  και  ως  IT  Staff  στην  Κεντρική
Βιβλιοθήκη του MMU (1998-2000). Έχει εργαστεί επίσης στην Βιβλιοθήκη του ΑΤΕΙΘ και
στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Έχει  πλούσιο  δημοσιευμένο  έργο  στο  γνωστικό  αντικείμενο  της  Βιβλιοθηκονομίας-
Αρχειονομίας,  και  στα  γνωστικά  αντικείμενα  των  υπό  προκήρυξη  θέσεων  με  11
δημοσιεύσεις  σε  διεθνή  περιοδικά  με  κριτές.  Έχει  επίσης  22  δημοσιεύσεις  σε  διεθνή
συνέδρια  με  κριτές  στο  γνωστικό  αντικείμενο  της  Βιβλιοθηκονομίας-Αρχειονομίας.  Έχει
συν-συγγράψει ένα κεφάλαιο σε συλλογικό τόμο με τίτλο «Users and digital libraries» από
τις  εκδόσεις  Chandos.  Έχει  συν-επιμεληθεί  δύο  τόμους  των  Πρακτικών  του  διεθνούς
συνεδρίου  με  κριτές  Metadata  and  Semantics  Research  (11th  MTSR2018  και  12th
MTSR2019),  που  εκδόθηκαν  από  τον  Springer  International  Publishing  στην  σειρά
Communications in Computer and Information Science (CCIS), στου τόμους Vol. 846 και Vol.
755 που είναι μεταξύ άλλων συναφή με το γνωστικό αντικείμενο «Μεταδεδομένα, Ανοικτά
Διασυνδεδεμένα  Δεδομένα  και  Οντολογίες»  και  το  «Ψηφιακές  Βιβλιοθήκες  και
Μεταδεδομένα»  (Ψηφιακές  Βιβλιοθήκες,  Ψηφιακά  Αρχεία  και  Καταθετήρια).  Έχει  την
επίβλεψη  τεσσάρων  μεταπτυχιακών  εργασιών  στο  ΠΜΣ  του  Τμήματος  σχετικές  με  το
γνωστικό  αντικείμενο  της  προκήρυξης  Βιβλιοθηκονομίας-Αρχειονομίας  και  το  γνωστικό
αντικείμενο των υπό προκήρυξη θέσεων. Συμμετέχει στο διεθνές συνέδριο Metadata and
Semantic Research Conference (MTSR)  από το 2013, μεταξύ άλλων ως Special Track Chair
(2015-2018)  στο Metadata and Semantics for Digital  Libraries,  Information Retrieval,  Big,
Linked, Social & Open Data,  ως Program Committee Member,  ως Program Chair  και μέλος
της Οργανωτικής Επιτροπής (2014) και Organization Chair (2013). Είναι μέλος του Editorial
Board  του επιστημονικού περιοδικού Journal  of  Metadata  Semantics  and  Ontologies.
Επίσης, έχει δημοσιεύσει στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα που είναι σχετικές με το
γνωστικό αντικείμενο Βιβλιοθηκονομία_Αρχειονομία που θεραπεύει το Τμήμα.
Συμπερασματικά,  η  κ.  Σιάτρη  είναι  εκλόγιμη  υποψήφια  διότι  πληροί  τα  κριτήρια  που
αναφέρονται στην προκήρυξη της παρούσας θέσης, δηλαδή κατέχει βασικό τίτλο σπουδών
ΑΕΙ,  συναφή  με  το  γνωστικό  αντικείμενο  που  προκηρύσσει  η Σχολή,  και  διδακτορικό
Δίπλωμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο  Βιβλιοθηκονομία-Αρχειονομία  που
θεραπεύει  το  Τμήμα,  έχει  μεταπτυχιακό τίτλο  σπουδών,  ερευνητικό  και  διδακτικό  έργο
σχετικό  με  τα  γνωστικά  αντικείμενα  της  υπό  προκήρυξη  θέσης,  και  έχει  επίσης
δημοσιευμένο έργο που υποστηρίζει τα γνωστικά αντικείμενα των υπό προκήρυξη θέσεων.
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Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020- 2021

«Επιστημονική επικοινωνία και δημοσίευση»
1. Ζαπουνίδου Σοφία

«Απαιτήσεις Χρηστών κατά την αναζήτηση πληροφοριών» (Πληροφορική Συμπεριφορά και 
Έρευνες Χρηστών).

1. Σιάτρη Ουρανία

«Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες»
1. Ζαπουνίδου Σοφία
2. Σιάτρη Ουρανία

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

«Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις» (Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών, 
Αρχείων)

1. Σιάτρη Ουρανία

«Πηγές Πληροφόρησης: Θετικές και Εφαρμοσμένες» 
1. Σιάτρη Ουρανία

«Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες»
1. Ζαπουνίδου Σοφία
2. Σιάτρη Ουρανία

«Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Μεταδεδομένα» (Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ψηφιακά Αρχεία και 
Καταθετήρια)

1. Σιάτρη Ουρανία
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Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Σύμφωνα με τα απαιτούμενα έγγραφα για την αξιολόγηση των υποψηφίων, με βάση την
πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  πρόσληψης  ακαδημαϊκών  υποτρόφων  για  το
ακαδημαϊκό έτος  2020-2021  που είναι  αναπόσπαστο  μέρος  αυτού του πρακτικού,  τους
ανωτέρω πίνακες, την αξιολόγηση των υποψηφίων που προηγήθηκε με βάση τα τυπικά και
ουσιαστικά τους προσόντα, και τον πλήρη πίνακα όλων των υποψηφίων κατά αλφαβητική
σειρά στον οποίο καταγράφονται τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, και σύμφωνα με
όσα ορίζει ο νόμος και το κείμενο της προκήρυξης, προτείνεται η εξής αξιολογική σειρά:

Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΙΜΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020- 2021

Μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος
«Επιστημονική επικοινωνία και δημοσίευση»

Θεωρία 2ωρ/εβδ.
1. Ζαπουνίδου Σοφία

Εργαστήριο 2ωρ/εβδ
1. Ζαπουνίδου Σοφία

Μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος
«Απαιτήσεις Χρηστών κατά την αναζήτηση πληροφοριών» (Πληροφορική Συμπεριφορά 
και Έρευνες Χρηστών)

Θεωρία 3ωρ/εβδ.

1. Σιάτρη Ουρανία

Μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος
«Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες»

Θεωρία 1ωρ/εβδ.

1. Σιάτρη Ουρανία
2. Ζαπουνίδου Σοφία

Εργαστήριο 2ωρ/εβδ.

1. Σιάτρη Ουρανία
2. Ζαπουνίδου Σοφία

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021
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Μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος
«Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις» (Μάρκετινγκ και Δημόσιες Σχέσεις Βιβλιοθηκών, 
Αρχείων)

Θεωρία 4ωρ/εβδ.

1. Σιάτρη Ουρανία

Μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος
«Πηγές Πληροφόρησης: Θετικές και Εφαρμοσμένες»

Θεωρία 3 ωρ/εβδ.

1. Σιάτρη Ουρανία

Εργαστήριο 4 (2x2) ωρ/εβδ.

1. Σιάτρη Ουρανία

Μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος
«Μεταδεδομένα, Ανοικτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες»

Θεωρία 1ωρ/εβδ.

1. Σιάτρη Ουρανία
2. Ζαπουνίδου Σοφία

Εργαστήριο 2ωρ/εβδ.

1. Σιάτρη Ουρανία
2. Ζαπουνίδου Σοφία

Μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος
«Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και Μεταδεδομένα» (Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ψηφιακά Αρχεία 
και Καταθετήρια)

Εργαστήριο 4ωρ (2x2)/εβδ.

1. Σιάτρη Ουρανία

Η Εισηγητική Επιτροπή:
1. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος
2. Δρ Βαλεντίνη Καμπατζά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Μέλος
3. Ηλίας Νίτσος, Λέκτορας, Μέλος
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