

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΕ ΚΘΕΣΗΓ ΙΑΤ ΗΝΠ
 ΡΟΣΛΗΨΗΑ
 ΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝΥ
 ΠΟΤΡΟΦΩΝΓ ΙΑΤ Ο
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΕ ΤΟΣ2
 021-2022, 
σταΓ νωστικάΑ
 ντικείμενα: 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ,Α
 ΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣΚ
 ΑΙΣ ΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠ
 ΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

καιό
 πωςα
 ναφέρονταισ
 τονπ
 ίνακατ ηςπ
 ροκήρυξης 
υπ.α
 ριθ.1
 6.2/490_27/7/2021γ ιατ ιςα
 νάγκεςτ ου 
ΤΜΗΜΑΤΟΣΒ
 ΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ,Α
 ΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣΚ
 ΑΙΣ ΥΣΤΗΜΑΤΩΝΠ
 ΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,
ΤΗΣΣ ΧΟΛΗΣΚ
 ΟΙΝΩΝΙΚΩΝΕ ΠΙΣΤΗΜΩΝΤ ΟΥΔ
 ΙΕΘΝΟΥΣΠ
 ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΤ ΗΣΕ ΛΛΑΔΟΣ 


Η τριμελής Εισηγητική Επιτροπή, υπεύθυνη για την Αξιολόγηση των υποψηφίων
Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας καιΣυστημάτων
Πληροφόρησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος, συγκροτήθηκε βάσει της υπ’ αρ. 7/17-7-2021 απόφασης της Συνέλευσης του
Τμήματος, και αποτελείται από τους: κ.κ. Γαρουφάλλου Εμμανουήλ, Αναπληρωτή
Καθηγητή,μέλοςΔΕΠ,ΠρόεδροτηςΕπιτροπής,ΤόγιαΑσπασία,ΑναπληρώτριαΚαθηγήτρια,
μέλος ΔΕΠ, Μέλος της Επιτροπής και Νίτσο Ηλία, Λέκτορα, μέλος ΔΕΠ, Μέλος της
Επιτροπής. 

Η Εισηγητική Επιτροπή συνεδρίασε την Δευτέρα 20/9/2021 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
ενδιαφέροντοςπρόσληψηςακαδημαϊκώνυποτρόφωνγιατοακαδημαϊκόέτος2021-2022.Η
ΕισηγητικήΕ πιτροπήα
 φούέ λαβευ
 π’ό
 ψιν: 

1. Τηδιάταξητηςπαρ.7τουάρθρου29τουν.4009/2011,όπωςοιπεριπτώσειςάκαιγ́
αυτής (ως παρ. 6), είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 58 του Ν.4386/2016(ΦΕΚΑ
83/11.5.2016,διόρθωση σφαλμάτωνΦΕΚΑ91/16.5.2016)καιαντικαταστάθηκανμε
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 (ΦΕΚΑ142/3.8.2018),
καιισχύεισήμερα,όπουωςακαδημαϊκοίυπότροφοιμπορούνναπροσλαμβάνονται
Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος,είτευποψήφιοιδιδάκτορες,είτεεξαιρετικήςτεχνικήςεμπειρίας,γιατη
διεξαγωγήδ
 ιδακτικούή
 ε ρευνητικούέ ργουκ αθοριζομένουδ
 ιάτ ηςσ
 υμβάσεως. 
2. Τηνπαρούσαπρόσκλησηπουαφοράστηνπρόσληψηεπιστημόνωνγιατηδιεξαγωγή
διδακτικούέ ργου.
3. Τιςα
 νάγκεςτ ουΤ μήματος. 
4. Τουςυ
 ποβληθέντεςφ
 ακέλουςτ ωνυ
 ποψηφίων[ συνολικάέ ξι( 6)],ε κτ ωνο
 ποίωνό
 λοι
εμπρόθεσμοι. 

Για τις θέσεις των υποψήφιων ακαδημαϊκών υποτρόφων, υπέβαλαν υποψηφιότητα οι
παρακάτωυ
 ποψήφιοι: 
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Α.Π
 ΙΝΑΚΑΣΥ
 ΠΟΨΗΦΙΩΝΜ
 ΕΑ
 ΡΙΘΜΟΥΣΠ
 ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ( ΑΠ)Τ ΩΝΑ
 ΙΤΗΣΕΩΝΤ ΟΥΣ: 

1. 16.2/544_01/9/2021 
2. 16.2/545_01/9/2021 
3. 16.2/546_01/9/2021 
4. 16.2/547_01/9/2021 
5. 16.2/548_01/9/2021 
6. 16.2/552_03/9/2021 


Β.Κ
 ΡΙΤΗΡΙΑΑ
 ΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΚ
 ΑΙΚ
 ΑΤΑΓΡΑΦΗΠ
 ΡΟΣΟΝΤΩΝΥ
 ΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Η Εισηγητική Επιτροπή θεωρεί ως απαιτούμενα έγγραφα για την αξιολόγηση των
υποψηφίων, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης
ακαδημαϊκώνυ
 ποτρόφωνγ ιατ οα
 καδημαϊκόέ τος2
 021-2022,τ απ
 αρακάτωδ
 ικαιολογητικά: 
1. Αίτηση. 
2. ΒασικόςτίτλοςσπουδώνΑΕΙ,συναφήςμετογνωστικόαντικείμενοπουπροκηρύσσειη
Σχολή. 
3. Διδακτορικό Δίπλωμα (με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) ή βεβαίωση
εκπόνησηςδ
 ιδακτορικήςδ
 ιατριβής. 
4. Τεκμηρίωση του επιστημονικού κύρους του υποψηφίου (άρθρο 29 του Ν.
4009/2011)( Διδακτορικήδ
 ιατριβή,Ε πιστημονικέςΔ
 ημοσιεύσεις). 
5. Τεκμηρίωσηδ
 ιδακτικήςε μπειρίας[ Βεβαιώσεις/ α
 ποδεικτικάπ
 ροϋπηρεσίας]. 
6. ΒιογραφικόΣ ημείωμα. 
7. Φωτοαντίγραφοδ
 ελτίουα
 στυνομικήςτ αυτότητας. 
8. ΥπεύθυνηΔ
 ήλωσητ ουΝ
 .1
 599/1986. 

Τακ ριτήριαα
 ξιολόγησηςτ ωνυ
 ποψηφίωνβ
 άσειτ ηςπ
 ροκήρυξηςε ίναι: 
● Κατοχήδ
 ιδακτορικούδ
 ιπλώματος( μ
 εα
 ναγνώρισηΔ
 ΟΑΤΑΠό
 πουα
 παιτείται),ε ίτε
υποψήφιοιδ
 ιδάκτορες,ε ίτεε πιστήμονεςε ξαιρετικήςτ εχνικήςε μπειρίας,σ
 χετικάμ
 ε
τογ νωστικόα
 ντικείμενοτ ηςθ
 έσης. 
● Διδακτικήε μπειρίασ
 υναφήμ
 ετ ογ νωστικόα
 ντικείμενοτ ηςπ
 ροκηρυχθείσαςθ
 έσης 
● Ερευνητικήή
 /καιε παγγελματικήπ
 ροϋπηρεσίασ
 τογ νωστικόα
 ντικείμενοτ ης
προκηρυχθείσαςθ
 έσης 

Συνεκτιμώμεναπ
 ροσόνταε ίναι: 
● ερευνητικόδ
 ημοσιευμένοέ ργοσ
 χετικόμ
 ετ ογ νωστικόα
 ντικείμενοτ ης
προκηρυχθείσαςθ
 έσης 
● μεταπτυχιακόδ
 ίπλωμαε ιδίκευσησ
 χετικόμ
 ετ ογ νωστικόα
 ντικείμενοτ ηςθ
 έσης 

Ακολουθείη
 κ αταγραφήτ ωνσ
 τοιχείωνβ
 ιογραφικούτ ωνυ
 ποψηφίωνβ
 άσειτ ωνπ
 αραπάνω
κριτηρίων. 
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16.2/546_01/9/2021 

Πτυχία 

Ίδρυμα 
Παν.Π
 ελοποννήσου 
ΤΕΙΚ
 αλαμάτας 
Παν.Π
 άτρας 


Μεταπτυχιακοίτ ίτλοι

Ίδρυμα 
ΕλληνικόΑ
 νοικτό
Πανεπιστήμιο 

Σχολή/Τμήμα 
Λογιστικήκ αιΧ
 ρηματοοικονομική 
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
Τ.Α. 
Μαθηματικό 

Σχολή/Τμήμα 
Διατμηματικό
(ΤμήμαΦ
 ιλολογίας,
ΤμήμαΦ
 ιλοσοφίας) 


Μεταδιδακτορικήέ ρευνα 

Ίδρυμα 
Σχολή/Τμήμα 
ΙόνιοΠ
 ανεπιστήμιο  Τμήμα
Πληροφορικής 



Αντικείμενο 
Πληροφοριακά
Συστήματα 

Έτος  Βαθμός
2015  7,38 

ΗθικήΦ
 ιλοσοφία 

2012  9,13 

ComputerS ciencea nd
AdultE ducation( με
αναγνώρισηα
 πότ ο
ΔΟΑΤΑΠ) 

2010 



Τίτλος 
Έτος  Βαθμός
Τεχνητήν οημοσύνη- 
2020  Άριστα 
Ηθικήε υθύνη- Σ ύγχρονη
καιε ξα
 ποστάσεως
εκπαίδευση 

Τίτλος 
Αναλυτικήμ
 εγάλωνδ
 εδομένων
στηνΕ κπαίδευση,τ ονΤ ουρισμό,
τηνΥ γείακ αιτ ονΠ
 ολιτισμό- 
Εξόρυξηδ
 εδομένωνμ
 ε
αλγορίθμουςΤ εχνητής
νοημοσύνης 
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1995  Καλώς 



Σχολή/Τμήμα 
ΣχολήΘ
 ετικών
Επιστημώνκ αι
Τεχνολογίας 
ΕθνικόΚ
 αποδιστριακό Διατμηματικό 
Πανεπιστήμιο
Αθηνών- 
Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου 
MiddlesexU
 niversity

London 

Διδακτορικό 

Ίδρυμα 
Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου 

Έτος  Βαθμός 
2020  7,54 
2015  8,07 

Έτος 
2021 



Εμπειρία/ θ
 έσειςα
 πασχόλησης 
● 2021– σ
 ήμεραΕ πίκουροςΚ
 αθηγητής( ΠΔ4
 07),σ
 τοΠ
 ανεπιστήμιοΠ
 ατρώνκ αισ
 το
ΔιεθνέςΠ
 ανεπιστήμιοτ ηςΕ λλάδας 
● 1997- σ
 ήμεραΚ
 αθηγητήςΠ
 ληροφορικήςσ
 τηνΠ
 ρωτοβάθμιακ αιΔ
 ευτεροβάθμια
εκπαίδευση,σ
 τον ομόΜ
 εσσηνίας,ω
 ςμ
 όνιμοςδ
 ιορισμένοςε κπαιδευτικόςτ ουΥ π.
Παιδείας( 23έ τη). 
● 2000– σ
 ήμεραΔ
 ιδασκαλίασ
 τοΠ
 ΕΚΤ ρίπολης,σ
 τοΙνστιτούτοΕ πιμόρφωσηςτ ου
ΕΚΔΔΑ,σ
 ταδ
 ημόσιαΙΕΚΚ
 αλαμάτας,σ
 τονΟ
 ργανισμόΕ παγγελματικήςΕ κπαίδευσης
καιΚ
 ατάρτισης( Ο.Ε.Ε.Κ.)τ ουΥ π.Π
 αιδείας,σ
 ταΚ
 Ε.Τ.Ε.Κ.Κ
 αλαμάταςτ ουΥ π.
Εργασίαςκ αισ
 επ
 λήθοςι διωτικώνΚ
 .Ε.Κ.( περισσότερεςα
 πό2
 .500ώ
 ρες)σ
 τοπ
 λαίσιο
τουΕ υρωπαϊκούπ
 ρογράμματοςΚ
 οινωνίατ ηςΠ
 ληροφορίας( Άξονας3
 - Μ
 έτρο4
 ,
Επιμόρφωσηα
 νέργωνκ αιέ νταξήτ ουςσ
 τηνα
 γοράε ργασίας). 
● 2021Δ
 ιδασκαλίαυ
 ποχρεωτικούμ
 αθήματος«
 ΟργάνωσηΠ
 ληροφορίας– 
Τεκμηρίωσηε κθεσιακούυ
 λικού»,ε ργαστήριο,6
 οε ξ,Τ μήματοςΜ
 ουσειολογίαςσ
 το
ΠανεπιστήμιοΠ
 άτρας. 
● 2021Δ
 ιδασκαλίαυ
 ποχρεωτικούμ
 αθήματος«
 ΑρχέςΠ
 ληροφορικήςκ αιε φαρμογές
στηνΥ γεία»,θ
 εωρίακ αιε ργαστήριο,4
 οε ξ,Τ μήματοςΝ
 οσηλευτικήςσ
 τοΔ
 ιεθνές
Πανεπιστήμιοτ ηςΕ λλάδος. 
● 2001Δ
 ιδασκαλίαυ
 ποχρεωτικούμ
 αθήματος«
 Βιομετρία»,4
 οε ξ,τ ουΤ μήματος
Γεωπονίαςσ
 τοΤ ΕΙΠ
 ΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
● 2001Δ
 ιδασκαλίαυ
 ποχρεωτικούμ
 αθήματος«
 Πληροφορική– Ε πικοινωνίεςΙΙ»,4
 οε ξ,
τουΤ μήματοςΓ εωπονίαςσ
 τοΤ ΕΙΠ
 ΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. 
● 1998Δ
 ιδασκαλίαε ργαστηρίουΠ
 ληροφορικής,4
 οε ξ,τ ουΤ μήματοςΔ
 ιοίκησηςκ αι
Οικονομίαςσ
 τοΤ ΕΙΠ
 ΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. 
● 1997Δ
 ιδασκαλίαε ργαστηρίουΠ
 ληροφορικής,3
 οε ξ,τ ουΤ μήματοςΔ
 ιοίκησηςκ αι
Οικονομίαςσ
 τοΤ ΕΙΠ
 ΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. 


16.2/552_03/9/2021 

Πτυχίο 

Ίδρυμα 
Σχολή/Τμήμα 
Έτος  Βαθμός 
University of Manchester Bachelor of Engineering in Engineering 1999  7 
καιU
 MIST 
(ισότιμο με Τμήμα Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών)–
Αναγνώρισηα
 πόΔ
 ΟΑΤΑΠ 


Μεταπτυχιακοίτ ίτλοι 

Ίδρυμα 
Σχολή/Τμήμα 
Αντικείμενο 
Έτος  Βαθμός
Universityo
 f
Schoolo
 fE lectronic IntegratedM
 astero
 f
1999  7 
Manchesterκ αι
andE lectrical
ScienceinE lectrical
UMIST 
Engineering 
PowerE ngineering
(ισότιμομ
 εΤ μήμα
Ηλεκτρολόγων
Μηχανικώνκ αι
4 




Διαπανεπιστημιακό
πρόγραμμα
ελληνικών
πανεπιστημίων 


Διδακτορικό 

Ίδρυμα 
Universityo
 f
Southampton 




Μηχανικών
Υπολογιστών)- 
Αναγνώρισηα
 πό
ΔΟΑΤΑΠ 
Προηγμένασ
 υστήματα
υπολογιστώνκ αι
επικοινωνιών 

Σχολή/Τμήμα 
Τίτλος 
PhysicalS ciencea nd Thee fficiencyo
 f
Egnineering 
photovoltaics ystems 

2007  8,9 

Έτος  Βαθμός
2016  

Εμπειρία/ θ
 έσειςα
 πασχόλησης 
● Σεπτέμβριος2
 003- Σεπτέμβριος2
 004Π
 ροσελήφθηω
 ςΗ
 λεκτρολόγοςΜ
 ηχανικόςκ αι
ΜηχανικόςΥ πολογιστώνα
 πότ ηνε ταιρείαE CO//SUNΕ ΠΕμ
 εδ
 ραστηριότητασ
 το
χώροτ ωνΑ
 νανεώσιμωνΠ
 ηγώνΕ νέργειαςκ αιΕ ξοικονόμησηΕ νέργειας. 
● Οκτώβριος2
 005- Φ
 εβρουάριος2
 014Π
 ρόσληψηω
 ςέ κτακτοε κπαιδευτικό
προσωπικό,Ε ργαστηριακόςΣ υνεργάτης,α
 πότ οΑ
 .Τ.Ε.Ι.Θ
 εσσαλονίκης,Τ μήμα
Ηλεκτρονικής,Θ
 ετικώνΕ πιστημών,Π
 ολιτικώνΈ ργωνΥ ποδομής,Ο
 χημάτων,
Λογιστικής,ΙατρικώνΕ ργαστηρίων.Μ
 αθήματα:C
 AD&
 Η
 λεκτρ.Κ
 ατασκευή,
Μικροϋπολογιστές,Γ λώσσεςΠ
 ρογραμματισμούγ ιαΑ
 νάπτυξηΔ
 ιαδικτυακών
Εφαρμογών,Ε πεξεργαστέςΕ λεγκτέςΨ
 ηφιακούΣ ήματος,Π
 ρογραμματισμόςΗ
 /Υ,
Ηλεκτρικέςμ
 ετρήσεις,Ε ισαγωγήσ
 τουςΗ
 /Υ,Β
 άσειςΔ
 εδομένων,Ε φαρμογές
Πληροφορικής,Ε πικοινωνίες- Δ
 ίκτυα,Ε υφήςΈ λεγχος,Η
 λεκτρονική 
● Οκτώβριος2
 017– Ιούνιος2
 019Α
 ΤΕΙΘ,Τ μήμαΒ
 ιβλιοθηκονομίαςκ αιΣ υστημάτων
Πληροφόρησης,Τ μήμαΛ
 ογιστικήςκ αιΧ
 ρηματοοικονομικής( Επιστημονικόςκ αι
ΕργαστηριακόςΣ υνεργάτης) 
● Νοέμβριος2
 019- Ιούνιος2
 021Δ
 ιεθνέςΠ
 ανεπιστήμιοΕ λλάδος,Α
 καδημαϊκός
Υπότροφος,Τ μήματοςΛ
 ογιστικήςκ αιΠ
 ληροφοριακώνΣ υστημάτων.Μ
 αθήματα:
ΠληροφορικήΤ εχνολογία,Ε ισαγωγήσ
 ταΠ
 ληροφοριακάΣ υστήματα 
● Οκτώβριος2
 006- Ιούνιος2
 011Π
 ρόσληψηω
 ςω
 ρομίσθιοςΕ κπαιδευτικός
Πληροφορικήςκ αιΗ
 λεκτρολόγουΜ
 ηχανικού&
 Μ
 ηχανικώνΥ πολογιστώνσ
 την
Πρωτοβάθμιακ αιΔ
 ευτεροβάθμιαΕ κπαίδευση. 
● Οκτώβριος2
 006- Ιούνιος2
 009Π
 ρόσληψηω
 ςε κπαιδευτικόςσ
 τοΙνστιτούτο
ΕπαγγελματικήςΚ
 ατάρτισης,Ι.Ε.Κ.Ν
 εάποληςκ αιΙ.Ε.Κ.Θ
 εσσαλονίκης1
 ο. 
● Οκτώβριος2
 017– Ιούνιος2
 021Α
 καδημίαΕ μπορικούΝ
 αυτικού,Ε πιστημονικός
ΣυνεργάτηςΓ ενικώνκ αιΤ εχνικώνΜ
 αθημάτων. 
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● Ιανουάριος2
 006– Ιανουάριος2
 007,Δ
 ημιουργίαΟ
 λοκληρωμένουΣ υστήματος
ΑυτόματηςΕ κτροφήςΑ
 μνών. 
● Μάρτιος2
 007– Φ
 εβρουάριος2
 008,Π
 ροσαρμογήπ
 ρωτοκόλλουIPσ
 εα
 ισθητήρες
γιασ
 υλλογή,α
 ποθήκευσηκ αια
 πεικόνισηα
 ναλογικώνδ
 εδομένων. 
● Μάρτιος2
 009– Μ
 άρτιος2
 010.Δ
 ημιουργίαΦ
 ορητούΠ
 ειραματικούΣ υστήματος
Εκπομπήςκ αιΜ
 ετρήσεωνΨ
 ηφιακήςΤ ηλεόρασηςΥ ψηλήςΕ υκρίνειας. 

Δημοσιεύσειςσ
 επ
 εριοδικά/ σ
 υνέδρια 
11δ
 ημοσιευμέναά
 ρθρασ
 εα
 ντικείμεναη
 λεκτρονικής,φ
 υσικήςκ αιυ
 πολογιστών. 

16.2/548_01/9/2021 

Πτυχία 

Ίδρυμα 
ΑΤΕΙΘ
 εσσαλονίκης 
Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης 


Μεταπτυχιακόςτ ίτλος

Ίδρυμα 
Universityo
 f
Manchester 



Σχολή/Τμήμα 
Έτος  Βαθμός 
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων 2020  8,45 
Πληροφόρησης 
ΤμήμαΦ
 υσικής 
2001  6,3 


Σχολή/Τμήμα 
Instituteo
 fS cience
andT echnology 

Αντικείμενο 
Mastero
 fS ciencein
Computation 

Υποψήφιοςδ
 ιδάκτορας 

Ίδρυμα 
Σχολή/Τμήμα 
Τίτλος 
Διεθνές
ΣχολήΤ εχνολογίας  Στατιστικήα
 νάλυση
Πανεπιστήμιοτ ης
καιχ ρήσητ εχνικών
Ελλάδος 
εξόρυξης
δεδομένων-κειμένου
σεπ
 λατφόρμεςμ
 έσων
κοινωνικήςδ
 ικτύωσης 


Έτος  Βαθμός
2004  

Έτος 
Βαθμός
Υποψήφιος 
διδάκτορας
απότ ο
2018 

Εμπειρία/ θ
 έσειςα
 πασχόλησης 
● ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕ ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑΘ
 ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ( Οκτώβριο2
 005– Ιούλιος
2011) Ε ργαστηριακόςσ
 υνεργάτης- ε ισηγητήςσ
 ταε ργαστήρια‘Αυτοματισμός
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●

●

●

●

●
●

●

διοικητικώνυ
 πηρεσιώνΒ
 ιβλιοθήκης’,‘ΒάσειςΔ
 εδομένων’,‘ ΥπολογιστικάΦ
 ύλλα’,
’Εισαγωγήσ
 τηνΠ
 ληροφορική’κ αι‘ΣχεδιασμόςΔ
 ικτυακώνΤ όπων’ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΕ ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑΣ ΕΡΡΩΝ( Οκτώβριος2
 007– Ιούλιος2
 008)
Εργαστηριακόςσ
 υνεργάτης– ε ισηγητής:‘ΒάσειςΔ
 εδομένωνΙΙ’κ αι‘Ψηφιακή
ΕπεξεργασίαΣ ήματος’. 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΕ ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ( ΑπόΙανουάριο2
 007) Σ .Δ.Ε.( ΣχολείοΔ
 εύτερης
Ευκαιρίας)- 2
 007έ ωςσ
 ήμερα: Ω
 ρομίσθιοςκ αθηγητήςτ ουΠ
 ληροφορικούκ αι
ΕπιστημονικούΓ ραμματισμού.Β
 ασισμένασ
 εκ αινοτόμες,ε νεργητικέςκ αιβ
 ιωματικές
μεθόδουςδ
 ιδασκαλίας.Α
 ναπληρωτήςΚ
 αθηγητήςΦ
 υσικώνΕ πιστημών( Νοέμβριος
2019– Ιούνιος2
 021)σ
 εΓ υμνάσια,Γ ενικάΛ
 ύκειακ αιΕ ΠΑΛΕ νισχυτικήΔ
 ιδασκαλία
τιςχ ρονιές2
 007-2008,2
 008-2009κ αι2
 018-2019. 
DEIC
 OLLEGE( Οκτώβριος2
 014– Ν
 οέμβριος2
 019)Κ
 αθηγητήςσ
 ταμ
 αθήματα‘Βάσεις
Δεδομένων1
 ,2
 ,3
 ’( Σχεσιακές-O
 racleκ αιN
 oSQL- N
 eo4jκ αιM
 ongoDB)κ αι
‘InformationM
 anagement’β
 ασισμένασ
 τοπ
 ρόγραμμασ
 πουδώντ ουN
 orthampton
Universityκ αισ
 ταμ
 αθήματα‘Επικοινωνίακ αιΔ
 ίκτυαΥ πολογιστών’a nd‘Συστήματα
ΒάσεωνΔ
 εδομένων’σ
 εσ
 υνεργασίαμ
 ετ οU
 niversityo
 fC
 entralL ancashire( UCLAN),
το2
 014-2015.Ε πιβλέπωνπ
 τυχιακώνε ργασιών. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕ ΝΗΛΙΚΩΝ( ΑπόΔ
 εκέμβριο2
 005)Ε κπαιδευτήςσ
 εΣ εμινάρια
ΠρογραμμάτωνΕ κπαίδευσηςΕ νηλίκωνσ
 ε:ι )Κ
 έντραΔ
 ιαΒ
 ίουΜ
 άθησης( ΚΔΒΜ)
ΝομούΘ
 εσσαλονίκης- P
 OLIS,ii)Κ
 έντραΕ κπαίδευσηςΕ νηλίκων[ Κ.Ε.Ε.]Κ
 ιλκίς, iii)
Ι.Δ.ΕΚ.Ε( ΙνστιτούτοΔ
 ιαρκούςΕ κπαίδευσηςΕ νηλίκων)– Π
 ρόγραμμαΉ
 ρων,iv)Κ
 έντρα
ΕπαγγελματικήςΚ
 ατάρτισης[ Κ.Ε.Κ.]Γ εφύρας,Ν
 ομαρχίαςΘ
 εσσαλονίκης,
Αλεξάνδρειας,D
 EI v ) Π
 ρόγραμμαΕ ρμείοντ ηςΕ ΣΕΕv i)ΙνστιτούταΕ κπαιδευτικής
Κατάρτισης[ Ι.Ε.Κ.]Ν
 ομούΘ
 εσσαλονίκης.Δ
 ιδακτικήΕ μπειρία4
 .000ω
 ρών 
ΙΔΙΩΤΙΚΉΕ ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ( Οκτώβριος2
 008– Ιούλιος2
 011) Κ
 αθηγητήςΠ
 ληροφορικής
στα«
 ΦροντιστήριαΑ
 λευρίδη» 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑΠ
 ΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:Α
 .Π.Θ.,Τ μήμαΦ
 υσικής.-Ε ργαστήριοΗ
 λεκτρονικής&
 
Universidadd
 eB
 arcelona,L aboratoryo
 fInstrumentationa ndC
 ommunications,
Facultatd
 eF isica,S pain.( Απρίλιος2
 006– Δ
 εκέμβριος2
 006).Τ ίτλος:D
 evelopment
andc ontrolo
 fa fl
 exibler oboticw
 ingf oru
 nderwatera pplicationsΠ
 ρόγραμμα
ΔιακρατικήςΣ υνεργασίαςΕ λλάδος- Ισπανίας2
 006-2007.Μ
 έλοςτ ηςο
 μάδας
ανάπτυξηςκ αιυ
 ποστήριξηςυ
 πολογιστικώνσ
 υστημάτων. 
ΕθνικήΜ
 ετεωρολογικήΥ πηρεσία( Αύγουστος2
 001– Ν
 οέμβριος2
 002)
Μετεωρολόγος-παρατηρητήςσ
 τονΜ
 ετεωρολογικόΣ ταθμόΦ
 λώρινας. 


Δημοσιεύσειςσ
 επ
 εριοδικά/ σ
 υνέδρια 
23δ
 ημοσιευμέναά
 ρθρασ
 εα
 ντικείμεναΑ
 νάλυσηςΔ
 εδομένων,Ε ξόρυξηςΔ
 εδομένωνκ αι
Βιβλιοθηκονομίας. 
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16.2/545_01/9/2021 

Πτυχίο 

Ίδρυμα 
Σχολή/Τμήμα 
Έτος  Βαθμός 
Πανεπιστήμιο
ΤμήμαΕ φαρμοσμένηςΠ
 ληροφορικής
2002  8,18 
Μακεδονίας 

Στον φάκελοτουυποψηφίου(στα2CDκαισταέντυπα)δενεντοπίστηκεαντίγραφογιατο
βασικό πτυχίο του. Το πτυχίο είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό σύμφωνα με την
προκήρυξη,επομένωςοφάκελοςθεωρείταιελλιπήςκαιαυτόαποτυπώνεταιστοσχολιασμό
και την αιτιολόγηση επιλογής των υποψηφίων στην ενότητα Γ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΡΑΤ ΩΝΥ ΠΟΨΗΦΙΩΝ). 

Μεταπτυχιακόςτ ίτλος 

Ίδρυμα 
Σχολή/Τμήμα 
Αντικείμενο 
Έτος  Βαθμός
Πανεπιστήμιο
Διατμηματικό
Μεταπτυχιακόσ
 την
2005  
Μακεδονίας 
Πρόγραμμα
ΟικονομικήΕ πιστήμη
Μεταπτυχιακών
(Χρηματοοικονομική
Σπουδώνσ
 την
κατεύθυνση) 
Οικονομική
Επιστήμη 
Πανεπιστήμιο
Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακόσ
 την
2005  
Μακεδονίας 
Μεταπτυχιακών
Επιχειρηματική
ΣπουδώνΤ μήματος Πληροφορική 
Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής 

Στον φάκελο του υποψηφίου (στα 2 CD και στα έντυπα) δεν εντοπίστηκαναντίγραφαγια
τουςμ
 εταπτυχιακούςτ ίτλουςσ
 πουδώντ ου. 

Διδακτορικό 

Ίδρυμα 
Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας 

Σχολή/Τμήμα 
Τμήμα
Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής 

Τίτλος 
ΑμυντικέςΔ
 απάνεςκ αι
ΟικονομικήΑ
 νάπτυξη:
ΜιαΕ μπειρικήΈ ρευνα
γιατ ηνΕ λλάδα,τ ην
Τουρκίακ αιτ ηνΚ
 ύπρο 

Έτος  Βαθμός
2010  Άριστα 


Στονφ
 άκελοτ ουυ
 ποψηφίου( στα2
 C
 Dκ αισ
 ταέ ντυπα)δ
 ενε ντοπίστηκεα
 ντίγραφογ ιατ ην
απονομήτ ουτ ίτλουγ ιατ οδ
 ιδακτορικότ ου,υ
 πήρχεμ
 όνοα
 ντίγραφοτ ηςδ
 ιατριβής. 
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Εμπειρία/ θ
 έσειςα
 πασχόλησης 
● Φεβ2
 021– Σ ήμερα:Π
 .Δ.4
 07Π
 ανεπιστήμιοΜ
 ακεδονίας,Τ μήμαΟ
 ικονομικών
Επιστημών.Μ
 άθημα:Μ
 ικροοικονομίαΙΙ 
● Οκτ2
 016– Σ ήμερα:Μ
 έλοςΣ ΕΠΕ λληνικούΑ
 νοικτούΠ
 ανεπιστημίου( ΕΑΠ)σ
 την
ενότηταΔ
 ΕΟ3
 4( 2016-2017)κ αισ
 τηνΔ
 ΕΟ13( 2017-2018,2
 018-2019,2
 020-2021).
Ενότητες:o
 Ο
 ικονομικήΑ
 νάλυσηκ αιΠ
 ολιτικήo
 Π
 οσοτικέςΜ
 έθοδοιΔ
 ιοίκησης
Επιχειρήσεωνκ αιΟ
 ικονομικώνΕ πιστημών 
● 2020– Σ ήμερα:Ε πιστημονικός– Ε ργαστηριακόςΣ υνεργάτηςΔ
 ιεθνέςΠ
 ανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης,Τ μήμαΜ
 ηχανικώνΠ
 ληροφορικής. 
● 2012– Ε αρινόε ξάμηνο2
 020:Ε πιστημονικός– Ε ργαστηριακόςΣ υνεργάτηςΔ
 ιεθνές
ΠανεπιστήμιοΘ
 εσσαλονίκης,Τ μήμαΟ
 ικονομικώνΕ πιστημών( πρώηνΤ μήμα
Λογιστικήςκ αιΧ
 ρηματοοικονομικής)κ αιΤ μήμαΜ
 ηχανικώνΠ
 ληροφορικής.
Διδασκαλίασ
 ταμ
 αθήματα:o
 Σ τατιστικήκ αιΟ
 ικονομετρικάΥ ποδείγματα( 5ε ξάμηνα)
oΑ
 ποτίμησηΕ πιχειρήσεων( 5ε ξάμηνα)o
 Δ
 ιοικητικήΛ
 ογιστική( 4ε ξάμηνα)o
 
ΜηχανογραφημένηΕ μπορικήΔ
 ιαχείριση( 3ε ξάμηνα)o
 Μ
 ηχανογραφημένη
ΛογιστικήΙ( 1ε ξάμηνο)o
 Λ
 ογιστικήκ αιΔ
 ιαχείρισηΦ
 ΠΑ(1ε ξάμηνο)o
 Ε πιχειρησιακή
Έρευνα( 2ε ξάμηνα)o
 Π
 ληροφορικήΙ( 3ε ξάμηνα)o
 Π
 ληροφορικήΙΙ( 4ε ξάμηνα)o
 
Ανάλυση( 1ε ξάμηνο)o
 Ε ιδικάΘ
 έματαΒ
 άσεωνΔ
 εδομένων 
● 2010– Σ ήμερα:A
 ccreditedL ecturerint heU
 niversityo
 fD
 erbyo
 nt heB
 Sc( Hons)
Computing,B
 Sc( Hons)C
 omputerN
 etworksa ndB
 A( Hons)B
 usiness. 
● 2008– Ιούλιος2
 014:Κ
 αθηγητήςσ
 τοΙΕΚΞ ΥΝΗΘ
 εσσαλονίκης. 
● 2008– 2
 012:A
 ccreditedL ecturerint heU
 niversityo
 fT eessideo
 nt heB
 Sc( Hons)
Computinga ndB
 A( Hons)B
 usiness. 
● 2008– Ο
 κτώβριος2
 014:Ε κπαιδευτικόςΌ
 μιλοςΞ ΥΝΗ( MediterraneanC
 ollegeκ αιΙΕΚ
ΞΥΝΗ). 
● 2009-2
 010( ΕρευνητικόΈ ργο)Σ υμμετοχήσ
 τοE rasmusM
 undusτ ουΑ
 ΤΕΙ
Θεσσαλονίκης.Κ
 αθοδήγησηκ αιε ποπτείασ
 εμ
 εταπτυχιακούςσ
 πουδαστέςα
 πό
χώρεςτ ουε ξωτερικού( Τοπ
 ρόγραμμαE rasmusM
 undusα
 πευθύνεταισ
 εα
 νώτατα
εκπαιδευτικάι δρύματακ αιε ρευνητικούςο
 ργανισμούς,φ
 οιτητές,υ
 ποψήφιους
διδάκτορες,ε κπαιδευτικούς,ε ρευνητέςκ αιπ
 ανεπιστημιακούςα
 πόό
 λοντ ονκ όσμο). 
● 2006-2
 009Υ πεύθυνοςε ργαστηριακώνμ
 αθημάτωνσ
 τοΠ
 ανεπιστήμιοΜ
 ακεδονίας,
στοΤ μήμαΕ φαρμοσμένηςΠ
 ληροφορικής,γ ιατ αμ
 αθήματατ ηςο
 ικονομετρίαςκ αι
τωνο
 ικονομικώνε πιστημών. 
● 2003-2
 005Σ υμμετοχήσ
 εε ρευνητικόέ ργοτ ηςε υρωπαϊκήςέ νωσης,σ
 χετικάμ
 ε
τρόπουςε ξοικονόμησηςε νέργειαςκ αισ
 τοπ
 ωςα
 υτοίε πηρεάζουντ ηνο
 ικονομία
(οικονομικήα
 νάπτυξη)κ αιτ οπ
 εριβάλλον. 
● Δεκέμβριος1
 997– Ιούνιος2
 001Δ
 ημόσιεςΣ χέσειςM
 arketingσ
 τηνε ταιρεία
RUNSTOPE LECTRONICSL TD. 
● Περίοδος1
 997– 2
 001Μ
 ηχανογράφησησ
 τολ ογιστικότ μήματ ηςε ταιρείας
ενοικιάσεωνα
 υτοκινήτωνH
 ertz. 
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● Περίοδος1
 999-2
 001Υ πεύθυνοςΔ
 ημοσίωνΣ χέσεωνσ
 τηνκ ατασκευαστικήε ταιρία
PafiliaP
 ropertyD
 evelopersL td. 
Δημοσιεύσειςσ
 επ
 εριοδικά/ σ
 υνέδρια 
40δ
 ημοσιευμέναά
 ρθρασ
 εα
 ντικείμενακ υρίωςο
 ικονομικάκ αιο
 ικονομετρικά. 

16.2/544_01/9/2021 

Πτυχίο 

Ίδρυμα 
ΠανεπιστήμιοΔ
 υτικής
Αττικής 


Σχολή/Τμήμα 
Έτος  Βαθμός 
ΤμήμαΑρχειονομίας,Βιβλιοθηκονομίαςκαι 2020  8,77 
ΣυστημάτωνΠ
 ληροφόρησης 

Μεταπτυχιακόςτ ίτλος 
Ίδρυμα 

Σχολή/Τμήμα 

Αντικείμενο 

Έτος  Βαθμός 

ΕλληνικόΑ
 νοιχτό
Πανεπιστήμιο 



ΜεταπτυχιακόΔ
 ίπλωμα
Ειδίκευσηςσ
 την
ΕκπαίδευσηΕ νηλίκων
(υποτροφίαα
 ριστείας) 

2017   

ΕλληνικόΑ
 νοιχτό
Πανεπιστήμιο 



ΜεταπτυχιακόΔ
 ίπλωμα
Ειδίκευσηςσ
 τιςΣ πουδές
στηνΕ κπαίδευση 

2008 




Στον φάκελο της υποψήφιας (στα 2 CD και στα έντυπα) δεν εντοπίστηκαν αντίγραφα για
τουςμ
 εταπτυχιακούςτ ίτλουςσ
 πουδώνκ αιδ
 ενθ
 αλ ηφθούνυ
 πόψηκ ατάτ ηνα
 ξιολόγηση. 

Διδακτορικό 

Ίδρυμα 
Σχολή/Τμήμα 
Δημοκρίτειο
ΤμήμαΜ
 οριακής
ΠανεπιστήμιοΘ
 ράκης Βιολογίαςκ αι
Γενετικής 

Τίτλος 
Έτος  Βαθμός
Ηδ
 ιδασκαλίατ ων
2021  Άριστα 
ΒιολογικώνΕ ννοιώνσ
 την
Πρωτοβάθμια
Εκπαίδευση:Σ χεδιασμός,
Εφαρμογήκ αι
Αξιολόγηση
Προγράμματος
Ψηφιακού
10 





Εκπαιδευτικού
Περιεχομένουκ αι
ΑνοικτώνΕ κπαιδευτικών
Πόρων 

Εμπειρία/ Θ
 έσειςα
 πασχόλησης 
● 2018- σ
 ήμερα:Μ
 έλοςτ ουΕ ργαστηρίουΔ
 ιδακτικήςκ αιΕ παγγελματικήςΑ
 νάπτυξης
τωνΒ
 ιοεπιστημόνων.Τ μήμαΜ
 οριακήςΒ
 ιολογίαςκ αιΓ ενετικής,Δ
 ημοκρίτειο
ΠανεπιστήμιοΘ
 ράκης 
● 2015– σ
 ήμερα:Δ
 ιευθύντριαΣ χολικήςΜ
 ονάδαςΥ ΠΠΕΘ 
● 2012– σ
 ήμερα:Ε πιμορφώτριαΕ νηλίκων-Μ
 ητρώοΕ πιμορφωτώνΕ ΚΔΔΑΕ θνικό
ΚέντροΔ
 ημόσιαςΔ
 ιοίκησηςκ αιΑ
 υτοδιοίκησης( Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) 
● 2010– 2
 015:Y ποδιευθύντριαΣ χολικήςΜ
 ονάδαςΥ πουργείοΠ
 αιδείαςκ αι
Θρησκευμάτων,Π
 ολιτισμούκ αιΑ
 θλητισμού 
● 2013– 2
 016:Ε κπαιδεύτριαΔ
 ημόσιουΙΕΚΙΝΕΔΙΒΙΜ.Α
 θήνα 
● 1998– σ
 ήμερα:Μ
 όνιμηΕ κπαιδευτικόςΚ
 λάδουΠ
 Ε7
 0,Δ
 ασκάλαΥ πουργείοΠ
 αιδείας
καιΘ
 ρησκευμάτων,Π
 ολιτισμούκ αιΑ
 θλητισμού 
● 2004– 2
 009:Α
 ποσπασμένηΕ κπαιδευτικόςτ ουΥ πουργείοΠ
 αιδείαςκ αι
Θρησκευμάτων,Π
 ολιτισμούκ αιΑ
 θλητισμού( ΥΠΑΙΘΠΑ)σ
 τηνΟ
 .Δ.Γ ερμανίαςσ
 ε
ΤμήματαΜ
 ητρικήςΓ λώσσαςΥ πουργείουΠ
 αιδείαςκ αιΘ
 ρησκευμάτων,Π
 ολιτισμού
καιΑ
 θλητισμού 
● 1989– 1
 998:Α
 ναπληρώτριαΕ κπαιδευτικόςΠ
 Ε7
 0,Δ
 ασκάλαΥ πουργείοΠ
 αιδείαςκ αι
Θρησκευμάτων,Π
 ολιτισμούκ αιΑ
 θλητισμού 
Στονφάκελοτηςυποψήφιας(στα2CDκαισταέντυπα)δενεντοπίστηκανβεβαιώσειςγιατις
παραπάνωθ
 έσειςκ αιδ
 ενθ
 αλ ηφθούνυ
 πόψηκ ατάτ ηνα
 ξιολόγηση. 


Δημοσιεύσειςσ
 επ
 εριοδικά/ σ
 υνέδρια 
46δ
 ημοσιευμέναά
 ρθρασ
 εα
 ντικείμενακ υρίωςε κπαίδευσης. 

16.2/547_01/9/2021 

Πτυχίο 

Ίδρυμα 
Τ.Ε .Ι.Α
 θηνών 

Σχολή/Τμήμα 
Έτος  Βαθμός 
ΤμήμαΣ υντήρησηςΑ
 ρχαιοτήτωνκ αιΈ ργων 2003  7,3 
Τέχνης( Ειδίκευσησ
 τηνσ
 υντήρηση
φορητώνε ικόνων,ξ ύλου-ξυλόγλυπτου,
τοιχογραφιών,Β
 ιβλίουχ αρτιούκ αι
ζωγραφικώνέ ργωνσ
 εμ
 ουσαμά.) 
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Μεταπτυχιακόςτ ίτλος 

Ίδρυμα 
Σχολή/Τμήμα 
Πανεπιστήμιο
Διατμηματικό 
Ιωαννίνων 



Αντικείμενο 
Έτος  Βαθμός
Χημείακ αιΤ εχνολογία
2007  
Υλικών( συναφέςμ
 ετ ο
επάγγελματ ου
συντηρητήα
 ρχαιοτήτων
καιέ ργωντ έχνης) 



Διδακτορικό 

Ίδρυμα 
Σχολή/Τμήμα 
ΠανεπιστήμιοΠ
 άτρας ΤμήμαΔ
 ιαχείρισης
Περιβάλλοντοςκ αι
ΦυσικώνΠ
 όρων 

Τίτλος 
«ΜελέτηΣ υνεργιστικής
Επίδρασης
Φυσικοχημικών
Περιβαλλοντικών
Παραγόντωνκ αι
Ρύπανσηςσ
 ε
Πολιτισμικάκ αιΔ
 ομικά
Υλικά 

Έτος  Βαθμός
2021  


Δημοσιεύσειςσ
 επ
 εριοδικά/ σ
 υνέδρια 
2δ
 ημοσιευμέναά
 ρθρασ
 εσ
 υναφέςα
 ντικείμενομ
 ετ ιςσ
 πουδέςτ ης. 
Δημοσιεύσειςσ
 επ
 εριοδικά/ σ
 υνέδρια 

● Φεβρ2
 020– Ιουν2
 020Δ
 .ΙΕΚΒ
 ΕΡΟΙΑΣ( Διδασκαλίαμ
 αθήματος:“ Πρακτική
εφαρμογήσ
 τηνε ιδικότητατ ωνΦ
 υλάκωνΜ
 ουσείων¨) 
● Οκτ2
 017– Ιουν2
 018Δ
 .ΙΕΚΒ
 ΕΡΟΙΑΣ&
 Γ ΙΑΝΝΙΤΣΩΝ( Διδασκαλίαμ
 αθημάτων
“ΠροληπτικήΣ υντήρηση”κ αι“ ¨ΑντιμετώπισηΈ κτακτωνΠ
 εριστατικώνσ
 την
ΠολιτιστικήΚ
 ληρονομιά”.) 
● Σεπτ2
 014– Σ επτ2
 015Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟΠ
 ΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔ
 .Σ.Α.Ν.Μ.Μ
 ακεδονικοίΤ άφοι
Βεργίνας( Συντήρησητ οιχογραφιώνκ αιε πιχρισμάτωνΜ
 ακεδονικώντ άφων
ΚεντρικήςΜ
 ακεδονίας.) 
● Ακαδημαϊκάέ τη2
 008-2010Π
 ανεπιστήμιοΙωαννίνωνΤ μήμαΔ
 ιαχείρισης
Περιβάλλοντοςκ αιΦ
 υσικώνΠ
 όρων( Επικουρικήδ
 ιδασκαλίατ ωνμ
 αθημάτων:Γ ενική
Φυσικοχημεία( Γ'ε ξάμηνο) Ε νόργανηΠ
 εριβαλλοντικήΑ
 νάλυση( Ζ'ε ξάμηνο)) 
● Ιουλ2
 007– Δ
 εκ2
 007Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟΠ
 ΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔ
 .Σ.Α.Ν.Μ.3
 ηΕ .Β.Α.Χ
 ίος( Συντήρηση
ξυλόγλυπτουτ έμπλουΙ..Ν.Α
 γίωνΑ
 ποστόλων,Μ
 εστάΧ
 ίου.) 
● Αυγ2
 006– Δ
 εκ2
 006Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟΠ
 ΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔ
 .Σ.Α.Ν.Μ.Λ
 ΑΟΓΡΑΦΙΚΟΜ
 ΟΥΣΕΙΟ
ΣΠΑΡΤΗΣ( Συντήρησηξ υλόγλυπτωνε πίπλωνα
 πότ οα
 ρχοντικόΜ
 ανουσάκησ
 τη
Σπάρτη.) 
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● Ιουλ2
 004- Σ επτ2
 004Ο
 .Ε.Ο.Α.Α
 ΘΗΝΑ2
 004Τ ΕΛΕΤΕΣΑ
 ΠΟΝΟΜΗΣΜ
 ΕΤΑΛΛΙΩΝ
(Οργάνωσηκ αιδ
 ιαχείρισηο
 μάδαςε θελοντώνπ
 ουσ
 υμμετείχανσ
 τιςτ ελετές
απονομήςμ
 εταλλίωντ ωνΟ
 λυμπιακώνκ αιΠ
 αραολυμπιακώνα
 γώνων.) 
● Ιουν2
 003– Σ επτ2
 003Υ ΠΟΥΡΓΕΙΟΠ
 ΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔ
 .Σ.Α.Ν.Μ.Λ
 ΑΟΓΡΑΦΙΚΟΜ
 ΟΥΣΕΙΟ
ΜΗΛΟΥ( Συντήρησηξ υλόγλυπτωνε κθεμάτωντ ουμ
 ουσείου. /  Κ
 αταγραφήκ αι
μελέτητ ωνπ
 εριβαλλοντικώνσ
 υνθηκών( θερμοκρασία,σ
 χετικήυ
 γρασία)σ
 τοχ ώρο
τουμ
 ουσείου,σ
 τουςα
 ποθηκευτικούςχ ώρουςγ ιατ αε κθέματακ αισ
 ταε ργαστήρια
συντήρησης.) 


Γ.Π
 ΙΝΑΚΑΣΚ
 ΑΤΑΤΑΞΗΣΚ
 ΑΤΑΑ
 ΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΡΑΤ ΩΝΥ
 ΠΟΨΗΦΙΩΝ: 
Σύμφωνα με τα απαιτούμενα έγγραφα για την αξιολόγηση των υποψηφίων, με βάση την
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόσληψης ακαδημαϊκών υποτρόφων για το
ακαδημαϊκόέτος2021-2022καιτονπλήρηπίνακαόλωντωνυποψηφίωνκατάαλφαβητική
σειρά στον οποίο καταγράφονται τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, και σύμφωνα με
όσαο
 ρίζειο
 ν όμοςκ αιτ οκ είμενοτ ηςπ
 ροκήρυξης,π
 ροτείνεταιη
 ε ξήςα
 ξιολογικήσ
 ειρά: 

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΕ ΞΑΜΗΝΟΑ
 ΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΕ ΤΟΥΣ2
 021-2
 022 

«Βιβλιοθήκες,Α
 ρχεία,Π
 ολιτιστικοίΟ
 ργανισμοίκ αιΚ
 οινωνία» 
Υποψήφιοιμ
 εα
 ριθμούςπ
 ρωτοκόλλου( ΑΠ)τ ωνα
 ιτήσεώντ ους
1. 16.2/544_01/9/2021 
2. 16.2/548_01/9/2021 

Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ασχολείται με τα είδη των βιβλιοθηκών
(ακαδημαϊκές, ειδικές, δημόσιες, κλπ.),παρουσιάζειτιςυπηρεσίεςκαιτηνοργάνωσήτους,
τα αρχεία και τους πολιτιστικού οργανισμούς και την επίδραση που έχουνστηνκοινωνία.
Επίσης εμβαθύνει σε θέματα επίδρασης της τεχνολογίας στις σύγχρονες βιβλιοθήκες,
αρχεία και πολιτιστικούς οργανισμούς καθώς και στον ρόλο του επιστήμονα της
πληροφόρησηςκαιαρχειονόμου.ΚατάσυνέπειαουποψήφιοςμεΑ.Π.16.2/548_01/9/2021
είναι ο μοναδικός εκλόγιμος υποψήφιος διότι είναι υποψήφιος διδάκτορας σε συναφές
γνωστικό αντικείμενο και έχει σημαντικές δημοσιεύσεις σε θέματα βιβλιοθηκών. Η
υποψήφια με ΑΠ 16.2/544_01/9/2021 έχει αξιόλογο έργο το οποίο όμως είναι εκτός
γνωστικούα
 ντικειμένου. 

Με βάση τα παραπάνω η τριμελής εισηγητική επιτροπή προτείνει την πρόσληψη του
υποψηφίου με ΑΠ 16.2/548_01/9/2021 ως ακαδημαϊκού υποτρόφου για το γνωστικό
αντικείμενο«
 Βιβλιοθήκες,Α
 ρχεία,Π
 ολιτιστικοίΟ
 ργανισμοίκ αιΚ
 οινωνία» 

Μηε κλόγιμοιυ
 ποψήφιοι 
1. 16.2/544_01/9/2021 

Σειράκ ατάταξηςε κλόγιμωνυ
 ποψηφίων 
1. 16.2/548_01/9/2021 
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«Πολιτικήτ ηςΠ
 ληροφορίας» 
Υποψήφιοιμ
 εα
 ριθμούςπ
 ρωτοκόλλου( ΑΠ)τ ωνα
 ιτήσεώντ ους
1. 16.2/544_01/9/2021 
2. 16.2/545_01/9/2021 

Το διδακτορικό του υποψηφίου με ΑΠ 16.2/545_01/9/2021 με θέμα «Αμυντικές Δαπάνες
και Οικονομική Ανάπτυξη: Μια Εμπειρική Έρευνα για την Ελλάδα, την Τουρκία και την
Κύπρο» δεν έχει συνάφεια με το γνωστικόαντικείμενοτηςθέσης.Οιμεταπτυχιακοίτίτλοι
σπουδών που διαθέτει στην Οικονομική Επιστήμη (Χρηματοοικονομική Κατεύθυνση) και
στην Επιχειρηματική Πληροφορική δεν είναι συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης. Έχει πλούσιο συγγραφικό και επιστημονικό έργο, με δημοσιεύσεις σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, καθώς και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους, το
οποίοεστιάζεταιστηνΟικονομικήΕπιστήμηκαισυνεπώςδενέχεισυνάφειαμετογνωστικό
αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τη
διδασκαλία μαθημάτων οικονομικού περιεχομένου, η οποία δεν είναι συναφής με το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Με βάση τα παραπάνω, ο υποψήφιος με ΑΠ
16.2/545_01/9/2021δενθεωρείταιεκλόγιμοςυποψήφιος,διότιδενπληροίτακριτήριατης
προκήρυξηςγιατησυγκεκριμένηθέση,καθώςδενδιαθέτειδιδακτορικόδίπλωμα,διδακτική
εμπειρία,επιστημονικήή/καιεπαγγελματικήεμπειρίασυναφήμετογνωστικόαντικείμενο
Πολιτικήτ ηςΠ
 ληροφορίας. 
Παράλληλα λόγω των και ελλιπών δικαιολογητικών ο υποψήφιος με ΑΠ
16.2/545_01/9/2021δ
 ενμ
 πορείν αθ
 εωρηθείε κλόγιμος. 

Το διδακτορικό της υποψήφιας με ΑΠ 16.2/544_01/9/2021 με θέμα «Η διδασκαλία των
βιολογικώνεννοιώνστηνΠρωτοβάθμιαΕκπαίδευση:Σχεδιασμός,ΕφαρμογήκαιΑξιολόγηση
Προγράμματος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Ανοικτών Εκπαιδευτικών
Πόρων»,ανκαιδενείναιαπόλυτασυναφές,άπτεταιτουγνωστικούαντικειμένου“Πολιτική
της πληροφορίας”, καθώς ασχολείται με θέματα ανοικτής πρόσβασης, πνευματικών
δικαιωμάτωνκαιανοικτούψηφιακούπεριεχομένου.Τοερευνητικόδημοσιευμένοέργοτης
σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σε μικρό του μέρος έχει
συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, καθώς περιλαμβάνει εργασίες για τον
ψηφιακό γραμματισμό, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς
πόρους. Επίσης, διαθέτει πτυχίο Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων
Πληροφόρησης,π
 ουέ χεισ
 υνάφειαμ
 ετ ογ νωστικόα
 ντικείμενοτ ηςθ
 έσης. 

Μηε κλόγιμοιυ
 ποψήφιοι 
1. 16.2/545_01/9/2021 

Σειράκ ατάταξηςε κλόγιμωνυ
 ποψηφίων 
1. 16.2/544_01/9/2021 


Με βάση τα παραπάνω, η τριμελής εισηγητική επιτροπή θεωρεί την υποψήφια με ΑΠ
16.2/544_01/9/2021εκλόγιμηυποψήφιακαιπροτείνειτηνπρόσληψήτηςωςακαδημαϊκής
υποτρόφουγ ιατ ογ νωστικόα
 ντικείμενο“ Πολιτικήτ ηςπ
 ληροφορίας”. 
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«ΣεμινάριοΤ ελειοφοίτων» 
Υποψήφιοιμ
 εα
 ριθμούςπ
 ρωτοκόλλου( ΑΠ)τ ωνα
 ιτήσεώντ ους
1. 16.2/545_01/9/2021 
2. 16.2/546_01/9/2021 
3. 16.2/548_01/9/2021 

Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ασχολείται με την λειτουργία όλων των ειδών των
Βιβλιοθηκώνκαιτωνυπηρεσιώνπληροφόρησης. Επίσης,εμβαθύνεισεόλατα ταεπίκαιρα
ζητήματα που απασχολούν τις βιβλιοθήκες και τις υπηρεσίες πληροφόρησης. Κατά
συνέπειαουποψήφιοςμεΑΠ16.2/548_01/9/2021είναιομοναδικόςεκλόγιμοςυποψήφιος
διότι είναι υποψήφιος διδάκτορας σε συναφές γνωστικό αντικείμενο και έχει σημαντικές
δημοσιεύσεις σε θέματα βιβλιοθηκών. Οι υποψήφιοι με ΑΠ 16.2/546_01/9/2021 και
16.2/545_01/9/2021 δεν είναι εκλόγιμοι διότι ο διδακτορικός τίτλος σπουδών τους δεν
είναι σε συναφές γνωστικό αντικείμενο και δεν έχουν δημοσιευμένο έργο σε θέματα
βιβλιοθηκών. Παράλληλα, λόγω των και ελλιπών δικαιολογητικών, ο υποψήφιος με ΑΠ
16.2/545_01/9/2021δ
 ενμ
 πορείν αθ
 εωρηθείε κλόγιμος. 

Μηε κλόγιμοιυ
 ποψήφιοι 
1. 16.2/545_01/9/2021 
2. 16.2/546_01/9/2021 

Σειράκ ατάταξηςε κλόγιμωνυ
 ποψηφίων 
1. 16.2/548_01/9/2021 

Με βάση τα παραπάνω η τριμελής εισηγητική επιτροπή προτείνει την πρόσληψη του
υποψηφίου με ΑΠ 16.2/548_01/9/2021 ως ακαδημαϊκού υποτρόφου για το γνωστικό
αντικείμενο«
 ΣεμινάριοΤ ελειοφοίτων» 


«ΣχεδιασμόςΔ
 ικτυακώνΤ όπων» 
Υποψήφιοιμ
 εα
 ριθμούςπ
 ρωτοκόλλου( ΑΠ)τ ωνα
 ιτήσεώντ ους
1. 16.2/546_01/9/2021 
2. 16.2/548_01/9/2021 
3. 16.2/552_03/9/2021 

Όλοιοιυποψήφιοιείναιεκλόγιμοικαθώςμπορούννακαλύψουνεπαρκώςτοσυγκεκριμένο
μάθημαμεβάσηταβασικάτουςπτυχίακαιτουςμεταπτυχιακούςτίτλουςσπουδώντους.Τα
αντικείμενα των διδακτορικών τους (και του θέματος στο οποίο είναι υποψήφιος
διδάκτορας ο υποψήφιος με ΑΠ 16.2/548_01/9/2021) δεν επικεντρώνονται σε θέματα
σχεδιασμού δικτυακών τόπων, ωστόσο ο υποψήφιος με ΑΠ 16.2/548_01/9/2021 έχει
διδάξειτοακριβέςαντικείμενοτουμαθήματοςστοπαρελθόνγια4ακαδημαϊκάεξάμηνακαι
προηγείταιτωνσυνυποψηφίωντουκαισεθέματαδημοσιεύσεωνκαλύπτονταςαντικείμενα
ΔικτύωνκαιΔιαδικτύου.ΟυποψήφιοςμεΑΠ16.2/552_03/9/2021κατατάσσεταιδεύτερος,
έχει διδάξει παραπλήσια μαθήματα στο παρελθόν (Γλώσσες προγραμματισμού για
ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, Επικοινωνίες-Δίκτυα) για 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα,
ωστόσο δεν διαθέτει δημοσιευμένο έργο στο αντικείμενο. Ο υποψήφιος με ΑΠ
16.2/546_01/9/2021 έχει επίσηςδιδάξειαντίστοιχομάθημαστηντριτοβάθμιαεκπαίδευση
στο παρελθόν, υπολείπεται σε διάρκεια εμπειρίας σε σχέση με τους συνυποψηφίουςτου
στοσ
 υγκεκριμένοα
 ντικείμενο,ε νώδ
 ενέ χεικ αια
 ντίστοιχαδ
 ημοσιευμέναά
 ρθρα. 
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Σειράκ ατάταξηςε κλόγιμωνυ
 ποψηφίων 
1. 16.2/548_01/9/2021 
2. 16.2/552_03/9/2021 
3. 16.2/546_01/9/2021 

Με βάση τα παραπάνω η τριμελής εισηγητική επιτροπή προτείνει την πρόσληψη του
υποψηφίου με ΑΠ 16.2/548_01/9/2021 ως ακαδημαϊκού υποτρόφου για το γνωστικό
αντικείμενο«
 ΣχεδιασμόςΔ
 ικτυακώνΤ όπων» 


«ΤαξινομικάΣ υστήματαΙ Ι» 
Χωρίςυ
 ποβολήυ
 ποψηφιοτήτων 


«ΤεχνολογίεςΙ στού» 
Υποψήφιοιμ
 εα
 ριθμούςπ
 ρωτοκόλλου( ΑΠ)τ ωνα
 ιτήσεώντ ους
1. 16.2/546_01/9/2021 
2. 16.2/548_01/9/2021 
3. 16.2/552_03/9/2021 

Όλοι οι υποψήφιοι είναι εκλόγιμοι και μπορούν να καλύψουν επαρκώς το συγκεκριμένο
μάθημαμεβάσηταπτυχίακαιτουςμεταπτυχιακούςτουςτίτλουςσπουδών.Τααντικείμενα
των διδακτορικών του υποψηφίου με ΑΠ 16.2/552_03/9/2021 και του υποψηφίου μεΑΠ
16.2/545_01/9/2021 δεν επικεντρώνονται σε θέματα τεχνολογιώνιστού.Ουποψήφιοςμε
ΑΠ 16.2/548_01/9/2021 είναι υποψήφιος διδάκτορας σε συναφές αντικείμενο με τις
τεχνολογίες ιστού, διαθέτει δημοσιευμένα άρθρα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο
γνωστικό χώρο και έχει διδάξει παραπλήσιο μάθημα στο παρελθόν για 4 ακαδημαϊκά
εξάμηνα. Επίσης προηγείται των συνυποψηφίων του και σε θέματα δημοσιεύσεων
καλύπτοντας αντικείμενα Δικτύων και Διαδικτύου. Ο υποψήφιος με ΑΠ
16.2/552_03/9/2021 κατατάσσεται δεύτερος, έχει διδάξει παραπλήσια μαθήματα στο
παρελθόν για 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ωστόσο δεν διαθέτει δημοσιευμένο έργο στο
αντικείμενο. Ο υποψήφιος με ΑΠ 16.2/546_01/9/2021 έχει επίσης διδάξει αντίστοιχο
μάθημα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο παρελθόν, υπολείπεται σε διάρκεια εμπειρίας
σε σχέση με τους συνυποψηφίους του στο συγκεκριμένο αντικείμενο, ενώ δεν έχει και
αντίστοιχαδ
 ημοσιευμέναά
 ρθρα. 

Σειράκ ατάταξηςε κλόγιμωνυ
 ποψηφίων 
1. 16.2/548_01/9/2021 
2. 16.2/552_03/9/2021 
3. 16.2/546_01/9/2021 

Με βάση τα παραπάνω η τριμελής εισηγητική επιτροπή προτείνει την πρόσληψη του
υποψηφίου με ΑΠ 16.2/548_01/9/2021 ως ακαδημαϊκού υποτρόφου για το γνωστικό
αντικείμενο«
 ΤεχνολογίεςΙστού» 
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«Τεχνολογίεςκ αιΕ φαρμογέςΠ
 ληροφορικήςΙ » 
Υποψήφιοιμ
 εα
 ριθμούςπ
 ρωτοκόλλου( ΑΠ)τ ωνα
 ιτήσεώντ ους
1. 16.2/545_01/9/2021 
2. 16.2/546_01/9/2021 
3. 16.2/548_01/9/2021 
4. 16.2/552_03/9/2021 

Οι υποψήφιοι με ΑΠ 16.2/552_03/9/2021, 16.2/546_01/9/2021 και 16.2/548_01/9/2021
είναιεκλόγιμοικαθώςμπορούννακαλύψουνεπαρκώςτοσυγκεκριμένομάθημαμεβάσητα
πτυχία,τουςμεταπτυχιακούςτίτλουςσπουδώνκαιταδιδακτορικάτους(γιατονυποψήφιο
με ΑΠ 16.2/548_01/9/2021 το θέμα στο οποίο είναι υποψήφιος διδάκτορας). Το
διδακτορικό του υποψηφίου με ΑΠ 16.2/545_01/9/2021 δεν είναι συναφές με το
αντικείμενο, ωστόσοέχεισυναφείςμεταπτυχιακέςσπουδέςκαιπτυχία.Τόσοουποψήφιος
με ΑΠ 16.2/548_01/9/2021, όσο και ο υποψήφιος με ΑΠ 16.2/552_03/9/2021 διαθέτουν
δημοσιευμένο έργο σε θέματα τεχνολογιών και πληροφορικής. Ο υποψήφιος με ΑΠ
16.2/546_01/9/2021 έχει ξεκινήσει πρόσφατη μεταδιδακτορική έρευνα σε θέματα
τεχνολογιών καιεφαρμογώνπληροφορικής,ωστόσοδενδιαθέτειδημοσιευμέναάρθρασε
περιοδικά και συνέδρια. Οι δημοσιεύσεις του υποψηφίου με ΑΠ 16.2/545_01/9/2021
επικεντρώνονται σε θέματα οικονομικά και οικονομετρίας. Ο υποψήφιος με ΑΠ
16.2/552_03/9/2021 διαθέτει τη μεγαλύτερη εμπειρία διδασκαλίας μαθημάτων
τεχνολογιών και πληροφορικής στην Γ’ βάθμια εκπαίδευση σε σχέση με όλους τους
υπόλοιπουςυ
 ποψηφίους. 

Σημειώνεται ότι λόγω των ελλιπών δικαιολογητικών ο υποψήφιος με ΑΠ
16.2/545_01/9/2021δ
 ενμ
 πορείν αθ
 εωρηθείε κλόγιμος. 

Μηε κλόγιμοιυ
 ποψήφιοι 
1. 16.2/545_01/9/2021 

Σειράκ ατάταξηςε κλόγιμωνυ
 ποψηφίων 
1. 16.2/552_03/9/2021 
2. 16.2/548_01/9/2021 
3. 16.2/546_01/9/2021 

Με βάση τα παραπάνω η τριμελής εισηγητική επιτροπή προτείνει την πρόσληψη του
υποψηφίου με ΑΠ 16.2/552_03/9/2021 ως ακαδημαϊκού υποτρόφου για το γνωστικό
αντικείμενο«
 Τεχνολογίεςκ αιΕ φαρμογέςΠ
 ληροφορικήςΙ» 


ΕΑΡΙΝΟΕ ΞΑΜΗΝΟΑ
 ΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΕ ΤΟΥΣ2
 021-2022 

«ΒάσειςΔ
 εδομένων» 
Υποψήφιοιμ
 εα
 ριθμούςπ
 ρωτοκόλλου( ΑΠ)τ ωνα
 ιτήσεώντ ους
1. 16.2/545_01/9/2021 
2. 16.2/548_01/9/2021 
3. 16.2/552_03/9/2021 

Οιυποψήφιοιμπορούννακαλύψουνεπαρκώςτοσυγκεκριμένομάθημαμεβάσηταβασικά
τους πτυχία και τους μεταπτυχιακούς τους τίτλους σπουδών. Τα αντικείμενα των
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διδακτορικών του υποψηφίου με ΑΠ 16.2/552_03/9/2021 και του υποψηφίου με ΑΠ
16.2/545_01/9/2021δενεπικεντρώνονταισεθέματαβάσεωνδεδομένων.Ουποψήφιοςμε
ΑΠ16.2/548_01/9/2021είναιυποψήφιοςδιδάκτοραςσεσυναφέςαντικείμενομετιςβάσεις
δεδομένων, επίσης διαθέτει και δημοσιευμένα άρθρα που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο
γνωστικό χώρο. Έχει μεγαλύτερη εμπειρία από τους συνυποψηφίους του στη διδασκαλία
του συγκεκριμένου μαθήματος σε γενικά και ειδικά θέματα βάσεωνδεδομένων.Σεσχέση
με τον υποψήφιο με ΑΠ 16.2/545_01/9/2021, ο υποψήφιος με ΑΠ 16.2/552_03/9/2021
διαθέτειεπιπρόσθεταεμπειρίαδιδασκαλίαςΠληροφοριακώνΣυστημάτων,αντικείμενοπου
επικαλύπτεικ αιθ
 έματαδ
 ιαχείρισηςδ
 εδομένωνκ αιπ
 ληροφορίας. 

Σημειώνεται ότι λόγω των ελλιπών δικαιολογητικών ο υποψήφιος με ΑΠ
16.2/545_01/9/2021δ
 ενμ
 πορείν αθ
 εωρηθείε κλόγιμος. 

Μηε κλόγιμοιυ
 ποψήφιοι 
1. 16.2/545_01/9/2021 

Σειράκ ατάταξηςε κλόγιμωνυ
 ποψηφίων 
1. 16.2/548_01/9/2021 
2. 16.2/552_03/9/2021 

Μεβ
 άσητ απ
 αραπάνωη
 τ ριμελήςε ισηγητικήε πιτροπήπ
 ροτείνειτ ηνπ
 ρόσληψητ ου
υποψηφίουμ
 εΑ
 Π1
 6.2/548_01/9/2021ω
 ςα
 καδημαϊκούυ
 ποτρόφουγ ιατ ογ νωστικό
αντικείμενο«
 ΒάσειςΔ
 εδομένων» 


«Μεταδεδομένα,Α
 νοικτάΔ
 ιασυνδεδεμέναΔ
 εδομένακ αιΟ
 ντολογίες» 
Υποψήφιοιμ
 εα
 ριθμούςπ
 ρωτοκόλλου( ΑΠ)τ ωνα
 ιτήσεώντ ους
1. 16.2/548_01/9/2021 

Ο υποψήφιος με ΑΠ 16.2/548_01/9/2021 είναι υποψήφιος διδάκτορας με θέμα
διδακτορικού: Στατιστική ανάλυση και χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων-κειμένου σε
πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
“Master of Science in Computation”,διαθέτεισχετικέςδημοσιεύσειςκαιείναιομοναδικός
εκλόγιμος υποψήφιος για το συγκεκριμένο αντικείμενο με βάση το γνωστικό αντικείμενο
τηςθ
 έσης,τ ιςσ
 πουδέςκ αιτ οε νγ ένειέ ργοτ ου. 

Σειράκ ατάταξηςε κλόγιμωνυ
 ποψηφίων 
1. 16.2/548_01/9/2021 

Με βάση τα παραπάνω η τριμελής εισηγητική επιτροπή προτείνει την πρόσληψη του
υποψηφίου με ΑΠ 16.2/548_01/9/2021 ως ακαδημαϊκού υποτρόφου για το γνωστικό
αντικείμενο«
 Μεταδεδομένα,Α
 νοικτάΔ
 ιασυνδεδεμέναΔ
 εδομένακ αιΟ
 ντολογίες» 
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«ΠρογραμματισμόςΔ
 ιαδικτυακώνΕ φαρμογών» 
Υποψήφιοιμ
 εα
 ριθμούςπ
 ρωτοκόλλου( ΑΠ)τ ωνα
 ιτήσεώντ ους
1. 16.2/548_01/9/2021 

Ο υποψήφιος με ΑΠ 16.2/548_01/9/2021 είναι υποψήφιος διδάκτορας με θέμα
διδακτορικού: Στατιστική ανάλυση και χρήση τεχνικών εξόρυξης δεδομένων-κειμένου σε
πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
“Master of Science in Computation” και είναι ο μοναδικός εκλόγιμος υποψήφιος για το
συγκεκριμένο αντικείμενο με βάση το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, τις σπουδές, τις
επιστημονικέςδ
 ημοσιεύσειςτ ου,κ αιτ οε νγ ένειέ ργοτ ου. 

Σειράκ ατάταξηςε κλόγιμωνυ
 ποψηφίων 
1. 16.2/548_01/9/2021 

Με βάση τα παραπάνω η τριμελής εισηγητική επιτροπή προτείνει την πρόσληψη του
υποψηφίου με ΑΠ 16.2/548_01/9/2021 ως ακαδημαϊκού υποτρόφου για το γνωστικό
αντικείμενο«
 ΠρογραμματισμόςΔ
 ιαδικτυακώνΕ φαρμογών»


«Συντήρησηκ αιΔ
 ιατήρησηΥ
 λικού» 
Υποψήφιοιμ
 εα
 ριθμούςπ
 ρωτοκόλλου( ΑΠ)τ ωνα
 ιτήσεώντ ους
1. 16.2/547_01/9/2021 

ΗυποψήφιαμεΑΠ16.2/547_01/9/2021διαθέτειπτυχίο,μεταπτυχιακότίτλοσπουδώνκαι
διδακτορικό συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει δημοσιεύσεις σε
διεθνή επιστημονικά περιοδικά συναφείς με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Έχει
διδάξει σε ΔΙΕΚ μαθήματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο, ενώ έχει εργαστεί ως
συντηρήτριαέ ργωνπ
 ολιτιστικήςκ ληρονομιάς. 

Σειράκ ατάταξηςε κλόγιμωνυ
 ποψηφίων 
1. 16.2/547_01/9/2021 

Με βάση τα παραπάνω, η τριμελής εισηγητική επιτροπή θεωρεί την υποψήφια με ΑΠ
16.2/547_01/9/2021εκλόγιμηυποψήφιακαιπροτείνειτηνπρόσληψήτηςωςακαδημαϊκής
υποτρόφουγ ιατ ογ νωστικόα
 ντικείμενο“ Συντήρησηκ αιΔ
 ιατήρησηΥ λικού”. 


«ΤαξινομικάΣ υστήματαΙ » 
Όλοιο
 ιυ
 ποψήφιοι 
Χωρίςυ
 ποβολήυ
 ποψηφιοτήτων 


«Τεχνολογίεςκ αιΕ φαρμογέςΠ
 ληροφορικήςΙ Ι» 

Υποψήφιοιμ
 εα
 ριθμούςπ
 ρωτοκόλλου( ΑΠ)τ ωνα
 ιτήσεώντ ους
1. 16.2/545_01/9/2021 
2. 16.2/546_01/9/2021 
3. 16.2/548_01/9/2021 
4. 16.2/552_03/9/2021 
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Οι υποψήφιοι με ΑΠ 16.2/552_03/9/2021, 16.2/546_01/9/2021 και 16.2/548_01/9/2021
είναιεκλόγιμοικαθώςμπορούννακαλύψουνεπαρκώςτοσυγκεκριμένομάθημαμεβάσητα
πτυχία,τουςμεταπτυχιακούςτίτλουςσπουδώνκαιταδιδακτορικάτους(γιατονυποψήφιο
με ΑΠ 16.2/548_01/9/2021 το θέμα στο οποίο είναι υποψήφιος διδάκτορας). Το
διδακτορικό του υποψηφίου με ΑΠ 16.2/545_01/9/2021 δεν είναι συναφές με το
αντικείμενο, ωστόσοέχεισυναφείςμεταπτυχιακέςσπουδέςκαιπτυχία.Τόσοουποψήφιος
με ΑΠ 16.2/548_01/9/2021, όσο και ο υποψήφιος με ΑΠ 16.2/552_03/9/2021 διαθέτουν
δημοσιευμένο έργο σε θέματα τεχνολογιών και πληροφορικής. Ο υποψήφιος με ΑΠ
16.2/546_01/9/2021 έχει ξεκινήσει πρόσφατη μεταδιδακτορική έρευνα σε θέματα
τεχνολογιών καιεφαρμογώνπληροφορικής,ωστόσοδενδιαθέτειδημοσιευμέναάρθρασε
περιοδικά και συνέδρια. Οι δημοσιεύσεις του υποψηφίου με ΑΠ 16.2/545_01/9/2021
επικεντρώνονται σε θέματα οικονομικά και οικονομετρίας. Ο υποψήφιος με ΑΠ
16.2/552_03/9/2021 διαθέτει τη μεγαλύτερη εμπειρία διδασκαλίας μαθημάτων
τεχνολογιών και πληροφορικής στην Γ’ βάθμια εκπαίδευση σε σχέση με όλους τους
υπόλοιπουςυ
 ποψηφίους. 

Σημειώνεται ότι λόγω των ελλιπών δικαιολογητικών ο υποψήφιος με ΑΠ
16.2/545_01/9/2021δ
 ενμ
 πορείν αθ
 εωρηθείε κλόγιμος. 

Μηε κλόγιμοιυ
 ποψήφιοι 
1. 16.2/545_01/9/2021 

Σειράκ ατάταξηςε κλόγιμωνυ
 ποψηφίων 
1. 16.2/552_03/9/2021 
2. 16.2/548_01/9/2021 
3. 16.2/546_01/9/2021 

Με βάση τα παραπάνω η τριμελής εισηγητική επιτροπή προτείνει την πρόσληψη του
υποψηφίου με ΑΠ 16.2/552_03/9/2021 ως ακαδημαϊκού υποτρόφου για το γνωστικό
αντικείμενο«
 Τεχνολογίεςκ αιΕ φαρμογέςΠ
 ληροφορικήςΙΙ» 


«ΨηφιακέςΒ
 ιβλιοθήκες,Ψ
 ηφιακάΑ
 ρχεία&
 Κ
 αταθετήρια» 
Υποψήφιοιμ
 εα
 ριθμούςπ
 ρωτοκόλλου( ΑΠ)τ ωνα
 ιτήσεώντ ους
1. 16.2/546_01/9/2021 
2. 16.2/548_01/9/2021 

Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ασχολείται με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, τα
ψηφιακά αρχεία και ταΙδρυματικάΚαταθετήριακαιΚαταθετήριαΔεδομένων.Μέροςτους
γνωστικού αντικειμένου είναι τα μεταδεδομένα και η βιβλιοθηκονομική οργάνωση των
πληροφοριών στις ψηφιακές βιβλιοθήκες, αρχεία και καταθετήρια. Επίσης η αξιολόγηση
των υπηρεσιών αυτών και η αξιολόγηση των μεταδεδομένων. Ο υποψήφιος με ΑΠ
16.2/548_01/9/2021 είναι ο μοναδικός εκλόγιμος υποψήφιος για το συγκεκριμένο
αντικείμενο με βάση το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, τις σπουδές, τις επιστημονικές
δημοσιεύσεις του σε θέματα του γνωστικού αντικειμένου, και το εν γένει έργο του. Ο
υποψήφιος με ΑΠ 16.2/546_01/9/2021 έχει αξιόλογο έργο αλλά είναι εκτός γνωστικού
αντικειμένου. 
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Μηε κλόγιμοιυ
 ποψήφιοι 
1. 16.2/546_01/9/2021 

Σειράκ ατάταξηςε κλόγιμωνυ
 ποψηφίων 
1. 16.2/548_01/9/2021 

Με βάση τα παραπάνω η τριμελής εισηγητική επιτροπή προτείνει την πρόσληψη του
υποψηφίου με ΑΠ 16.2/548_01/9/2021 ως ακαδημαϊκού υποτρόφου για το γνωστικό
αντικείμενο«
 ΨηφιακέςΒ
 ιβλιοθήκες,Ψ
 ηφιακάΑ
 ρχεία&
 Κ
 αταθετήρια». 


ΗΕ ισηγητικήΕ πιτροπή: 


1.
ΕμμανουήλΓ αρουφάλλου,Α
 ναπληρωτήςΚ
 αθηγητής,Π
 ρόεδρος 




2.
ΑσπασίαΤ όγια,Α
 ναπληρώτριαΚ
 αθηγήτρια,Μ
 έλος 




3.
ΗλίαςΝ
 ίτσος,Λ
 έκτορας,Μ
 έλος 












*Ο
 ιυ
 πογραφέςέ χουντ εθείσ
 τοπ
 ρωτότυποπ
 ουβ
 ρίσκεταισ
 τοα
 ρχείομ
 ας 
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