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Αξιολόγηση υποψηφίων  Ε.Ε.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 

(Εαρινό Εξάμηνο) 

 

Οι παρακάτω πίνακες καταγράφουν τα προσόντα των υποψηφίων (τίτλοι σπουδών και 

προϋπηρεσίες) χωρίς να εξετάζεται η συνάφεια της Διδακτορικής Διατριβής ή του 

Μεταπτυχιακού Τίτλου, των ερευνητικών εργασιών και η διάρκεια της επαγγελματικής 

προϋπηρεσίας τους προς το γνωστικό αντικείμενο του προκηρυχθέντος μαθήματος. 

 

[Πίνακες καταγραφείς προσόντων των υποψηφίων (Παράρτημα-Καρτέλα 1)] 
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Α. Αξιολόγηση Επιστημονικών Συνεργατών για το Έτος 2015-2016 (Εαρινό Εξάμηνο) 

 

 

2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΙΙ   
Με βάση τις αιτήσεις που κατατέθηκαν για το μάθημα Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ 

(Θεωρία) και την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων προκύπτουν τα εξής : 

1. Κανακάρης Βενέτης δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα κατάταξης επειδή η 

Διδακτορική του Διατριβή δεν είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω 

μαθήματος (η Διδακτορική του Διατριβή εμπίπτει στις ασύρματες επικοινωνίες ενώ το 

εν λόγω μάθημα, σύμφωνα με το περίγραμμα του μαθήματος αφορά Ηλεκτρικές 

Εγκαταστάσεις).  

2. Φαντίδης Ιάκωβος περιλαμβάνεται  στον πίνακα κατάταξης  (Πίνακας κατάταξης 

κατά αξιολογική σειρά των υποψηφίων που διαθέτουν τα προσόντα σύμφωνα με το 

νόμο) επειδή διαθέτει Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο  του 

προκηρυχθέντος μαθήματος, αφού στη Διδακτορική του Διατριβή ασχολήθηκε με μη 

καταστροφικό έλεγχο  που είναι τμήμα  των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων χαμηλής  

και υψηλής τάσης.  Επίσης, διαθέτει  επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου 

πέραν των τεσσάρων ετών και διαθέτει πέραν των τριών δημοσιεύσεων (29) σε 

επιστημονικά περιοδικά 

 

Συνεπώς, ο μόνος υποψήφιος ο οποίος και περιλαμβάνεται στον πίνακα κατάταξης  είναι ο 

κύριος Φαντίδης Ιάκωβος διότι  διαθέτει  τα προσόντα σύμφωνα με το νόμο.  

Θα πρέπει να σημειωθεί το εξής, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των Επιστημονικών 

Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, ο κ. Φαντίδης Ιάκωβος με σχετική δήλωση 

παραιτήθηκε της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό η αξιολόγηση για το 

μάθημα ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΙΙ κρίθηκε άγονη διότι δεν υπάρχει άλλος 

υποψήφιος στον πίνακα κατάταξης που να διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με το νόμο.  

  

 

5) ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

Με βάση τις αιτήσεις που κατατέθηκαν για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων   

(Θεωρία) και την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων προκύπτουν τα εξής : 

1. Ευθυμιόπουλος Παύλος δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα κατάταξης επειδή, η 

Διδακτορική του Διατριβή δεν είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω 

μαθήματος (η Διδακτορική του Διατριβή εμπίπτει στη χημεία πολυμερών ενώ το εν 

λόγω μάθημα, σύμφωνα με το περίγραμμα του μαθήματος αφορά το μη καταστροφικό 

έλεγχο) καθώς επίσης στερείται επαγγελματικής δραστηριότητα καταλλήλου επιπέδου 

τεσσάρων ετών. 

2. Κανακάρης Βενέτης δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα κατάταξης επειδή η 

Διδακτορική του Διατριβή δεν είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω 

μαθήματος (η Διδακτορική του Διατριβή εμπίπτει στις ασύρματες επικοινωνίες ενώ το 

εν λόγω μάθημα, σύμφωνα με το περίγραμμα του μαθήματος αφορά το μη 

καταστροφικό έλεγχο).  
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3. Φαντίδης Ιάκωβος περιλαμβάνεται  στον πίνακα κατάταξης  επειδή διαθέτει 

Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο  του προκηρυχθέντος μαθήματος, 

αφού στη Διδακτορική του Διατριβή ασχολήθηκε με μη καταστροφικό έλεγχο  

υλικών.  Επίσης, διαθέτει  επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου πέραν των 

τεσσάρων ετών και διαθέτει πέραν των τριών δημοσιεύσεων (29) σε επιστημονικά 

περιοδικά. 

 

Συνεπώς, ο μόνος υποψήφιος ο οποίος και περιλαμβάνεται στον πίνακα κατάταξης  διότι  

διαθέτει  τα προσόντα σύμφωνα με το νόμο είναι ο κύριος Φαντίδης Ιάκωβος. 

Θα πρέπει να σημειωθεί το εξής, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των Επιστημονικών 

Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, ο κ. Φαντίδης Ιάκωβος με σχετική δήλωση 

παραιτήθηκε της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό η αξιολόγηση για το 

μάθημα ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ κρίθηκε άγονη διότι δεν υπάρχει άλλος 

υποψήφιος στον πίνακα κατάταξης που να διαθέτει τα προσόντα σύμφωνα με το νόμο  

 

 

7) ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Με βάση τις αιτήσεις που κατατέθηκαν για το μάθημα Διοίκηση και Διαχείριση Έργου 

(Θεωρία) και την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων προκύπτουν τα εξής : 

1. Οικονόμου Στέφανος περιλαμβάνεται  στον πίνακα κατάταξης  επειδή διαθέτει 

Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο  του προκηρυχθέντος μαθήματος, 

αφού στη Διδακτορική του Διατριβή ασχολήθηκε με τη διοίκηση και διαχείριση 

περιβαλλοντικών αγαθών και έργων με σκοπό τη διερεύνηση των παραμέτρων της 

περιβαλλοντικής δραστηριότητας των πολιτών. Επίσης, διαθέτει  επαγγελματική 

εμπειρία καταλλήλου επιπέδου πέραν των τεσσάρων ετών και διαθέτει πέραν των 

τριών δημοσιεύσεων (4) σε επιστημονικά περιοδικά.  

 

Συνεπώς, ο μόνος υποψήφιος ο οποίος και περιλαμβάνεται στον πίνακα κατάταξης  διότι  

διαθέτει  τα προσόντα σύμφωνα με το νόμο είναι ο κύριος Οικονόμου Στέφανος.  

 (Παράρτημα-Καρτέλα 2) 

 

 

8) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Με βάση τις αιτήσεις που κατατέθηκαν για το μάθημα Ενεργειακή Οικονομία (Θεωρία) και 

την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων προκύπτουν τα εξής : 

1. Οικονόμου Στέφανος δεν περιλαμβάνεται  στον πίνακα κατάταξης  επειδή διαθέτει 

Διδακτορικό Δίπλωμα δεν είναι συναφές με το αντικείμενο  του προκηρυχθέντος 

μαθήματος, αφού η Διδακτορική του Διατριβή ασχολήθηκε με διεθνής οικονομικές 

σχέσεις. 

2. Κανακάρης Βενέτης περιλαμβάνεται στον πίνακα κατάταξης επειδή η Διδακτορική 

του Διατριβή είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του εν λόγω μαθήματος (η 

Διδακτορική του Διατριβή εμπίπτει στις ασύρματες επικοινωνίες όπου η ενεργειακή 

οικονομία συστημάτων αποτελεί σημαντικό κομμάτι της μελέτης). Επίσης, διαθέτει  
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επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου πέραν των τεσσάρων ετών και διαθέτει 

πέραν των τριών δημοσιεύσεων (5) σε επιστημονικά περιοδικά 

3. Φαντίδης Ιάκωβος περιλαμβάνεται  στον πίνακα κατάταξης  επειδή διαθέτει 

Διδακτορικό Δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο  του προκηρυχθέντος μαθήματος, 

αφού στη Διδακτορική του Διατριβή ασχολήθηκε με μη καταστροφικό έλεγχο υλικών. 

Επίσης, διαθέτει  επαγγελματική εμπειρία καταλλήλου επιπέδου πέραν των τεσσάρων 

ετών και διαθέτει πέραν των τριών δημοσιεύσεων (29) σε επιστημονικά περιοδικά. 

Άρα, οι μόνοι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα κατάταξης είναι ο κ. Κανακάρης 

Βενέτης και ο κ. Φαντίδης Ιάκωβος. Συγκρίνοντας τους δύο υποψηφίους  (Κανακάρης 

Βενέτης και Φαντίδης Ιάκωβος) ο δεύτερος υπερτερεί  σημαντικά στο ερευνητικό έργο με 29 

εργασίες έναντι 5 του πρώτου, ενώ  υπεροχή του κ. Κανακάρη Βενέτη στην επαγγελματική 

προϋπηρεσία με 12 περίπου έτη έναντι 6,2  του κ.Φαντίδη Ιάκωβου δεν επηρεάζει την τελική 

κατάταξη. 

Συνεπώς, στον πίνακα κατάταξης πρώτος είναι ο κ. Φαντίδης Ιάκωβος και ακολουθεί ο κ. 

Κανακάρης Βενέτης. 

Θα πρέπει να σημειωθεί το εξής, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των Επιστημονικών 

Συνεργατών για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, ο κ. Φαντίδης Ιάκωβος με σχετική δήλωση 

παραιτήθηκε της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης.  

Για το λόγο αυτό ο μόνος υποψήφιος ο οποίος και περιλαμβάνεται στον πίνακα κατάταξης  

διότι  διαθέτει  τα προσόντα σύμφωνα με το νόμο είναι ο κύριος Κανακάρης Βενέτης. 

(Παράρτημα-Καρτέλα 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Η Επιτροπή 

 

Β. Τσιάντος                             Ι. Δερμεντζόγλου                            Π. Παπαδοπούλου 


