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Καρδίτσα, 09-09-2016 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ   

ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 
 

Σήμερα 09-09-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ., μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

φακέλων των υποψηφίων Υποτρόφων ΤΕΙ, συνεκλήθη η επιτροπή αξιολόγησης που ορίστηκε μετά την αριθ. 

158/23-06-2016 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε., και που αποτελείται από τα τακτικά μέλη 

ΕΠ:  

 

 Δρ. Αντώνιο Καραγεώργο, Πρόεδρο 

 Δρ. Γεώργιο Νταλό, Μέλος & 

 Δρ. Μιχάλη Σκαρβέλη, Μέλος 

 

Τα μέλη της επιτροπής εξέτασαν όλους τους φακέλους των υποψηφίων Υποτρόφων ΤΕΙ. 

Στη συνέχεια και σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα που είχαν δηλώσει οι κ.κ. υποψήφιοι  συντάχθηκαν οι 

αντίστοιχοι Αξιολογικοί Πίνακες για τη Θεωρία και το Εργαστήριο, όπως ακολούθως:  

- Πίνακας Ι: Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι (Υπότροφοι ΤΕΙ), Εκλόγιμοι   (οι οποίοι πληρούν τα 

κριτήρια) 

- Πίνακας ΙΙ: Μη Εκλόγιμοι Υποψήφιοι (δεν αξιολογούνται, διότι δεν πληρούν τα κριτήρια για 

Υπότροφοι ΤΕΙ) 

 

Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α : 

Πίνακες Αξιολογικοί, ένας για κάθε γνωστικό αντικείμενο που προκηρύχθηκε σύμφωνα με την αριθ. 2583/04-

07-2016 προκήρυξη του ΤΕΙ Θεσσαλίας.  

 

Στους αξιολογικούς πίνακες (Πίνακας Ι) καταχωρήθηκαν και προσμετρήθηκαν τα στοιχεία που έχουν 

ΣΥΝΑΦΕΙΑ με το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, ήτοι με βάση την νομοθεσία (βλ. σχετική προκήρυξη αριθ. 

2583/04-07-2016 του ΤΕΙ/Θ), μόνον οι υποψήφιοι που έχουν είτε συναφές διδακτορικό δίπλωμα, ή συναφές 

μεταπτυχιακό τίτλο με το προκηρυσσόμενο μάθημα (γνωστικό αντικείμενο), είτε κατέχουν εξαιρετική 

(πολύχρονη) τεχνική εμπειρία πάνω στο αντικείμενο του συγκεκριμένου μαθήματος, έχοντας και τεκμηριωμένο 

επιστημονικό κύρος στο εν λόγω αντικείμενο. Σημειωτέον, όπως θα φανεί στους αξιολογικούς πίνακες 

παρακάτω, εκείνοι οι κ.κ. υποψήφιοι που κρίθηκε ότι δεν έχουν τα ως άνω αναφερόμενα προσόντα τέθηκαν σε 

πίνακα ΙΙ (μη εκλόγιμοι Υπότροφοι ΤΕΙ). Οι εκλόγιμοι Υπότροφοι ΤΕΙ, που πληρούν τα κριτήρια, σε κάθε 

γνωστικό αντικείμενο, τέθηκαν σε πίνακα Ι κατά απόλυτη αξιολογική σειρά. 

 

Αυτά αξιολογήθηκαν με βάση τα αυστηρά κριτήρια της εν λόγω προκήρυξης του ΤΕΙ/Θ, ήτοι τα κάτωθι: 

 το αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος,  

 το εάν είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος (συναφούς με το γνωστ. αντικείμενο) 

 αν είναι υποψήφιοι διδάκτορες, σε αντικείμενο σχετικό με το μάθημα, ή/και 

 την εξαιρετική (πολύχρονη) τεχνική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο, για τη διεξαγωγή διδακτικού 

ή/και εργαστηριακού έργου στο Τμήμα Σ.Τ.Ξ.Ε., 

Έτσι, τελικά προέκυψαν με ομοφωνία των μελών της Επιτροπής, οι πιο κάτω αξιολογικοί πίνακες:  
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (Θεωρία)  

 

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στη 1η θέση αξιολογήθηκε ο μοναδικός υποψήφιος κ. Χαϊδάς Δημήτριος διότι διαθέτει βασικό πτυχίο 

Μηχανικού Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, έχει συναφές Μεταπτυχιακό δίπλωμα, και έχει την μεγαλύτερη 

επαγγελματική (101,00 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (55,7 μήνες). 

Δεν υπάρχει ο αξιολογικός Πίνακας II, διότι δεν υπήρχε κανένας υποψήφιος.  

 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Θεωρία) 

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στη 1η θέση αξιολογήθηκε η κα Βαρλάμου Χρυσούλα διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Διακοσμητικής ΤΕ, 

Μεταπτυχιακό συναφές, 3 επιστημονικές δημοσιεύσεις και τη μεγαλύτερη επαγγελματική (103,7 μήνες) και 

διδακτική προϋπηρεσία (108,9 μήνες).                                        

Στη 2η θέση αξιολογήθηκε η κα Γιαννούση Μαρία, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Εσωτερική αρχιτεκτονικής, 

διακόσμησης και σχεδιασμός αντικειμένων (τ. Διακοσμητικής ΤΕ), Μεταπτυχιακό συναφές, και έχει την 

αμέσως μικρότερη επαγγελματική (0,0 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (1,3 μήνες).  

Οι επόμενοι υποψήφιοι δύο (2) κατατάσσονται με βάση την επαγγελματική και διδακτική τους προϋπηρεσία και 

τα λοιπά συνεκτιμώμενα προσόντα τους. 

Δεν υπάρχει ο αξιολογικός Πίνακας II, διότι δεν υπήρχε κανένας υποψήφιος.  

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ (Θεωρία) 

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στη 1η θέση αξιολογήθηκε η κα Φακίρη Μαρία, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 

συναφές Μεταπτυχιακό δίπλωμα και έχει την μεγαλύτερη επαγγελματική (217,3 μήνες) και διδακτική 

προϋπηρεσία (3,6 μήνες). 

Στη 2η θέση αξιολογήθηκε η κα Βαρλάμου Χρυσούλα, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Διακοσμητικής ΤΕΙ, 

κατέχει συναφές Μεταπτυχιακό, 3 επιστημονικές δημοσιεύσεις και την αμέσως μικρότερη επαγγελματική 

(103,7 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (108,9 μήνες).            

Οι επόμενοι υποψήφιοι τρεις (3) κατατάσσονται με βάση την επαγγελματική και διδακτική τους προϋπηρεσία 

και τα λοιπά συνεκτιμώμενα προσόντα τους. 

Δεν υπάρχει ο αξιολογικός Πίνακας II, διότι δεν υπήρχε κανένας υποψήφιος.  

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ  (Θεωρία) 

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στην 1η θέση αξιολογήθηκε ο κ. Κουτσιανίτης Δημήτριος, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Δασολόγου και έχει 

επαγγελματική (44,1 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (0,0 μήνες), καθώς και 5 δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά και 14 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια. 

Στη 2η θέση αξιολογήθηκε ο κ Μαστρογιώργος Αθανάσιος, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Σχεδιαστή και 

Τεχνολόγου ξύλου - επίπλου ΤΕ, και έχει την μεγαλύτερη επαγγελματική (61,4 μήνες) και διδακτική 

προϋπηρεσία (8,1 μήνες). 

 

Οι επόμενοι υποψήφιοι δύο (2) κατατάσσονται με βάση την επαγγελματική και διδακτική τους προϋπηρεσία και 

τα λοιπά συνεκτιμώμενα προσόντα τους. 

Στον αξιολογικό Πίνακα IΙ, δεν τοποθετείται κανένας υποψήφιος.  
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΠΙΠΛΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  (Θεωρία) 

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στη 1η θέση αξιολογήθηκε ο μοναδικός υποψήφιος  κ. Τσίποτας Δημήτριος, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο 

Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕ, συναφές διδακτορικό τίτλο με το αντικείμενο της συντήρησης 

επίπλων, και την μεγαλύτερη επαγγελματική (54,9 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (13,5 μήνες).  

 

Στον αξιολογικό Πίνακα IΙ, δεν τοποθετείται κανένας υποψήφιος.  

 

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ME CAD & CAD-CAM (Θεωρία)  

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στη 1η θέση αξιολογήθηκε ο μοναδικός υποψήφιος κ. Χαϊδάς Δημήτριος διότι διαθέτει βασικό πτυχίο 

Μηχανικού Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, έχει συναφές Μεταπτυχιακό δίπλωμα, και έχει την μεγαλύτερη 

επαγγελματική (101,00 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (55,7 μήνες). 

Δεν υπάρχει ο αξιολογικός Πίνακας II, διότι δεν υπήρχε κανένας υποψήφιος.  

 

ΤΕΧΝΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ (Θεωρία) 

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στη 1η θέση αξιολογήθηκε η κα Μακροπούλου Μαρία, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 

συναφές Διδακτορικό και Μεταπτυχιακό δίπλωμα και έχει την μεγαλύτερη επαγγελματική (28,00 μήνες) και 

διδακτική προϋπηρεσία (2,7 μήνες). 

Στη 2η θέση αξιολογήθηκε η κα Μάρα Σοφία, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, κατέχει 

συναφές Μεταπτυχιακό, 3 επιστημονικές δημοσιεύσεις και την αμέσως μικρότερη επαγγελματική (328,1 μήνες) 

και διδακτική προϋπηρεσία (30,9 μήνες).            

Οι επόμενοι υποψήφιοι έξι (6) κατατάσσονται με βάση την επαγγελματική και διδακτική τους προϋπηρεσία και 

τα λοιπά συνεκτιμώμενα προσόντα τους. 

Δεν υπάρχει ο αξιολογικός Πίνακας II, διότι δεν υπήρχε κανένας υποψήφιος.  

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Θεωρία) 

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στην 1η θέση αξιολογήθηκε ο κ. Κουτσιανίτης Δημήτριος, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Δασολόγου και έχει 

επαγγελματική (44,1 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (0,0 μήνες), καθώς και 5 δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά και 14 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια. 

Στη 2η θέση αξιολογήθηκε ο κ Μαστρογιώργος Αθανάσιος, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Σχεδιαστή και 

Τεχνολόγου ξύλου - επίπλου ΤΕ, και έχει την μεγαλύτερη επαγγελματική (61,4 μήνες) και διδακτική 

προϋπηρεσία (8,1 μήνες). 

 

Οι επόμενος υποψήφιος ένας (1) κατατάσσεται με βάση την επαγγελματική και διδακτική του προϋπηρεσία και 

τα λοιπά συνεκτιμώμενα προσόντα του. 

Στον αξιολογικό Πίνακα IΙ, δεν τοποθετείται κανένας υποψήφιος.  

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ (Θεωρία) 

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στην 1η θέση αξιολογήθηκε ο κ. Κουτσιανίτης Δημήτριος, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Δασολόγου, συναφές 

Διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο και έχει την μεγαλύτερη επαγγελματική (44,1 μήνες) και διδακτική 
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προϋπηρεσία (0,0 μήνες). καθώς και 5 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 14 δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά συνέδρια. 

Στη 2η θέση αξιολογήθηκε η κα Μητάνη Ανδρομάχη, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Δασολόγου συναφές 

διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο και έχει την αμέσως μικρότερη επαγγελματική (0,0 μήνες) και διδακτική 

προϋπηρεσία (10,8 μήνες), καθώς και 5 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 6 δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά συνέδρια. 

Οι επόμενοι υποψήφιοι δύο (2) κατατάσσονται με βάση την επαγγελματική και διδακτική τους προϋπηρεσία και 

τα λοιπά συνεκτιμώμενα προσόντα τους  

Στον αξιολογικό Πίνακα IΙ, δεν τοποθετείται κανένας υποψήφιος.  

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ (Θεωρία)  

 

Στον αξιολογικό Πίνακα ΙΙ:  

Στην 1η θέση αξιολογήθηκε ο κ. Κουτσιανίτης Δημήτριος, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Δασολόγου και έχει 

επαγγελματική (44,1 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (0,0 μήνες), καθώς και 5 δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά και 14 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια. 

Στη 2η θέση αξιολογήθηκε ο κ Μαστρογιώργος Αθανάσιος, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Σχεδιαστή και 

Τεχνολόγου ξύλου - επίπλου ΤΕ, και έχει την μεγαλύτερη επαγγελματική (61,4 μήνες) και διδακτική 

προϋπηρεσία (8,1 μήνες). 

Οι επόμενοι υποψήφιοι δύο (2) κατατάσσονται με βάση την επαγγελματική και διδακτική τους προϋπηρεσία και 

τα λοιπά συνεκτιμώμενα προσόντα τους  

Στον αξιολογικό Πίνακα IΙ, δεν τοποθετείται κανένας υποψήφιος.  

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ  ΣΧΕΔΙΟ (Εργαστήριο) 

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στη 1η θέση αξιολογήθηκε η κα Μακροπούλου Μαρία, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 

συναφές Διδακτορικό και Μεταπτυχιακό δίπλωμα και έχει την μεγαλύτερη επαγγελματική (28,00 μήνες) και 

διδακτική προϋπηρεσία (2,7 μήνες), 1 δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό, 10 δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά συνέδρια και 1 δημοσίευση ως κεφάλαιο βιβλίου. 

Στη 2η θέση αξιολογήθηκε η κα Μάρα Σοφία, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, κατέχει 

συναφές Μεταπτυχιακό, 3 επιστημονικές δημοσιεύσεις και την αμέσως μικρότερη επαγγελματική (328,1 μήνες) 

και διδακτική προϋπηρεσία (30,9 μήνες), 2 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 2 δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά συνέδρια και 6 δημοσιεύσεις ως βιβλία.     

Οι επόμενοι υποψήφιοι έξι (6) κατατάσσονται με βάση την επαγγελματική και διδακτική τους προϋπηρεσία και 

τα λοιπά συνεκτιμώμενα προσόντα τους. 

Δεν υπάρχει ο αξιολογικός Πίνακας II, διότι δεν υπήρχε κανένας υποψήφιος.  

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ (Εργαστήριο) 

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στη 1η θέση αξιολογήθηκε η κα Φακίρη Μαρία, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Αρχιτέκτονα Μηχανικού, 

συναφές Μεταπτυχιακό δίπλωμα και έχει την μεγαλύτερη επαγγελματική (217,3 μήνες) και διδακτική 

προϋπηρεσία (3,6 μήνες). 

Στη 2η θέση αξιολογήθηκε η κα Βαρλάμου Χρυσούλα, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Διακοσμητικής ΤΕΙ, 

κατέχει συναφές Μεταπτυχιακό, 3 επιστημονικές δημοσιεύσεις και την αμέσως μικρότερη επαγγελματική 

(103,7 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (108,9 μήνες).            

Οι επόμενοι υποψήφιοι τρεις (3) κατατάσσονται με βάση την επαγγελματική και διδακτική τους προϋπηρεσία 

και τα λοιπά συνεκτιμώμενα προσόντα τους. 

Δεν υπάρχει ο αξιολογικός Πίνακας II, διότι δεν υπήρχε κανένας υποψήφιος.  
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΟΥ (Εργαστήριο)  

 

Στον αξιολογικό Πίνακα ΙΙ:  

Στην 1η θέση αξιολογήθηκε η κα Τζουβάρα Όλγα διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Δασοπόνου, και έχει την 

μεγαλύτερη επαγγελματική (8,1 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (96,8 μήνες). 

Στη 2η θέση αξιολογήθηκε ο κ. Κουτσιανίτης Δημήτριος, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Δασολόγου και έχει 

επαγγελματική (44,1 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (0,0 μήνες), καθώς και 5 δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά και 14 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια. 

Οι επόμενοι υποψήφιοι τέσσερις (4) κατατάσσονται με βάση την επαγγελματική και διδακτική τους 

προϋπηρεσία και τα λοιπά συνεκτιμώμενα προσόντα τους  

Στον αξιολογικό Πίνακα IΙ, δεν τοποθετείται κανένας υποψήφιος.  

 

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ  (Εργαστήριο) 

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στην 1η θέση αξιολογήθηκε ο κ. Κουτσιανίτης Δημήτριος, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Δασολόγου και έχει 

επαγγελματική (44,1 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (0,0 μήνες), καθώς και 5 δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά και 14 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια. 

Στη 2η θέση αξιολογήθηκε ο κ Μαστρογιώργος Αθανάσιος, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Σχεδιαστή και 

Τεχνολόγου ξύλου - επίπλου ΤΕ, και έχει την μεγαλύτερη επαγγελματική (61,4 μήνες) και διδακτική 

προϋπηρεσία (8,1 μήνες). 

Οι επόμενοι υποψήφιοι τρεις (3) κατατάσσονται με βάση την επαγγελματική και διδακτική τους προϋπηρεσία 

και τα λοιπά συνεκτιμώμενα προσόντα τους. 

Στον αξιολογικό Πίνακα IΙ, δεν τοποθετείται κανένας υποψήφιος.  

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ (Εργαστήριο) 

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στην 1η θέση αξιολογήθηκε ο κ. Κουτσιανίτης Δημήτριος, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Δασολόγου, συναφές 

Διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο και έχει την μεγαλύτερη επαγγελματική (44,1 μήνες) και διδακτική 

προϋπηρεσία (0,0 μήνες). καθώς και 5 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 14 δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά συνέδρια. 

Στη 2η θέση αξιολογήθηκε η κα Μητάνη Ανδρομάχη, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Δασολόγου συναφές 

διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο και έχει την αμέσως μικρότερη επαγγελματική (0,0 μήνες) και διδακτική 

προϋπηρεσία (10,8 μήνες), καθώς και 5 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 6 δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά συνέδρια. 

Οι επόμενοι υποψήφιοι πέντε (5) κατατάσσονται με βάση την επαγγελματική και διδακτική τους προϋπηρεσία 

και τα λοιπά συνεκτιμώμενα προσόντα τους  

Στον αξιολογικό Πίνακα IΙ, δεν τοποθετείται κανένας υποψήφιος.  

 

 

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Εργαστήριο) 

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στη 1η θέση αξιολογήθηκε η κα Βαρλάμου Χρυσούλα διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Διακοσμητικής ΤΕ, 

Μεταπτυχιακό συναφές, 3 επιστημονικές δημοσιεύσεις και τη μεγαλύτερη επαγγελματική (103,7 μήνες) και 

διδακτική προϋπηρεσία (108,9 μήνες).                                        

Στη 2η θέση αξιολογήθηκε η κα Γιαννούση Μαρία, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Εσωτερική αρχιτεκτονικής, 

διακόσμησης και σχεδιασμός αντικειμένων (τ. Διακοσμητικής ΤΕ), Μεταπτυχιακό συναφές, και έχει την 

αμέσως μικρότερη επαγγελματική (0,0 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (1,3 μήνες).  

Οι επόμενοι υποψήφιοι δύο (2) κατατάσσονται με βάση την επαγγελματική και διδακτική τους προϋπηρεσία και 

τα λοιπά συνεκτιμώμενα προσόντα τους. 

Δεν υπάρχει ο αξιολογικός Πίνακας II, διότι δεν υπήρχε κανένας υποψήφιος.  
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Εργαστήριο)  

Δεν υπάρχουν οι αξιολογικοί Πίνακες Ι και II. Ο υποψήφιος κ. Καρύδας Κωνσταντίνος δεν αξιολογείται ως 

υποψήφιος Πανεπιστημιακός Υπότροφος διότι είναι δημόσιος υπάλληλος. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ME CAD & CAD-CAM (Εργαστήριο)  

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στη 1η θέση αξιολογήθηκε ο μοναδικός υποψήφιος κ. Χαϊδάς Δημήτριος διότι διαθέτει βασικό πτυχίο 

Μηχανικού Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, έχει συναφές Μεταπτυχιακό δίπλωμα, και έχει την μεγαλύτερη 

επαγγελματική (101,00 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (55,7 μήνες). 

Δεν υπάρχει ο αξιολογικός Πίνακας II, διότι δεν υπήρχε κανένας υποψήφιος.  

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΠΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (Εργαστήριο)  

 

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στη 1η θέση αξιολογήθηκε ο κ. Χαϊδάς Δημήτριος διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Μηχανικού Βιομηχανικού 

Σχεδιασμού ΤΕ, έχει συναφές Μεταπτυχιακό δίπλωμα, και έχει την μεγαλύτερη επαγγελματική (101,00 μήνες) 

και διδακτική προϋπηρεσία (55,7 μήνες).  

Στη 2η θέση αξιολογήθηκε η κα Φερφυρή Σωτηρία, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο πτυχίο Σχεδιαστή και 

Τεχνολόγου ξύλου - επίπλου ΤΕ,, και έχει την αμέσως μικρότερη επαγγελματική (1,0 μήνες) και διδακτική 

προϋπηρεσία (26,1 μήνες).  

Δεν υπάρχει ο αξιολογικός Πίνακας II, διότι δεν υπήρχε κανένας υποψήφιος.  

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Εργαστήριο) 

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στην 1η θέση αξιολογήθηκε ο κ. Κρανιάς Ιωάννης, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Δασοπόνου και έχει τη 

μεγαλύτερη επαγγελματική (283,3 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (104,1 μήνες). 

Στη 2η θέση αξιολογήθηκε ο κ. Κουτσιανίτης Δημήτριος, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Δασολόγου και έχει 

επαγγελματική (44,1 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (0,0 μήνες), καθώς και 5 δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά και 14 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια. 

Οι επόμενοι έξι (6) υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση την επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία και τα 

λοιπά συνεκτιμώμενα προσόντα τους. 

Στον αξιολογικό Πίνακα IΙ, δεν τοποθετείται κανένας υποψήφιος.  

 

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΕΠΙΠΛΩΝ  ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ  (Εργαστήριο) 

Στον αξιολογικό Πίνακα Ι:  

Στη 1η θέση αξιολογήθηκε ο κ. Τσίποτας Δημήτριος, διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Συντηρητή Αρχαιοτήτων 

και Έργων Τέχνης ΤΕ, συναφές διδακτορικό τίτλο με το αντικείμενο της συντήρησης επίπλων, και την 

μεγαλύτερη επαγγελματική (54,9 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (13,5 μήνες) 

Στη 2η θέση αξιολογήθηκε κα Τζουβάρα Όλγα διότι διαθέτει βασικό πτυχίο Δασοπόνου, και έχει την αμέσως 

μικρότερη επαγγελματική (8,1 μήνες) και διδακτική προϋπηρεσία (96,8 μήνες). 

Οι επόμενοι δύο (2) υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση την επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία και τα 

λοιπά συνεκτιμώμενα προσόντα τους. 

Στον αξιολογικό Πίνακα IΙ, δεν τοποθετείται κανένας υποψήφιος.  
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Η επιτροπή συμφωνεί ομόφωνα με την παραπάνω κατάταξη των υποψηφίων και αποφασίζει να αποστείλει το 

παρόν πρακτικό για επικύρωση στην Συνέλευση του Τμήματος Σ.Τ.Ξ.Ε. 

                Ο Πρόεδρος                                                                          Τα Μέλη 

          

Δρ. Αντώνιος Καραγεώργος     Δρ. Γεώργιος Νταλός 

 

 

       Δρ. Μιχάλης Σκαρβέλης 

AKarageorgos
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