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Εισηγητικής επιτροπής αξιολόγησης των υποψήφιων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 

Ακαδημαϊκού έτους 2022-23 

 

Σήμερα, 01/09/2022, ημέρα Πέμπτη  συνήλθε σε συνεδρίαση,  η εισηγητική επιτροπή 

αξιολόγησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το  ακαδημαϊκό έτος 2022-23.  Η επιτροπή 

ορίστηκε  σύμφωνα με την  10/29-06-2022 συνέλευση του Τμήματος Γραφιστικής και Οπτικής 

Επικοινωνίας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού και  αποτελείται από τα 

παρακάτω μέλη ΔΕΠ  

 Αθυμαρίτου Φιλίππα  

 Κολιομάρου Μαριάνθη   

 Θεοχάρη Σταματίνα  

 Χατζηθεοδώρου Ευάγγελο  

 Μαρτίνη Ελένη   

 Παπαδομανωλάκη Μαρία  

 Τσιάρα-Ειπενχάουερ Μάρθα  

 Μπάρδη Αντωνία  

 Χρηστίδη Δημήτριο 

Η επιτροπή  κατήρτισε αξιολογικούς πίνακες κατάταξης για τους υποψήφιους Ακαδημαϊκούς 

Υποτρόφους του Τμήματος σύμφωνα με την υπ’ αριθμό  65915/15-07-2022 προκήρυξη 

πλήρωσης θέσεων (ΑΔΑ: 6ΑΟ846Μ9ΞΗ-Ο6Χ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) για τη διεξαγωγή διδακτικού 

και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως, μετά από τις αποφάσεις των 

συνελεύσεων των Τμημάτων των Σχολών Μηχανικών, Διοικητικών Οικονομικών και 

Κοινωνικών Επιστημών, Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, Επιστημών Υγείας και 

Πρόνοιας και Επιστημών Τροφίμων για το ακαδημαϊκό  έτους 2022-23, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε, 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας η εισηγητική επιτροπή 

παρέλαβε από την Γραμματεία του Τμήματος τους φακέλους των υποψηφίων οι οποίοι 

υποβλήθηκαν μετά από τη δημοσίευση της παραπάνω προκήρυξης. Στη συνέχεια η 

εισηγητική επιτροπή προχώρησε στο σχετικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσει την 

εμπρόθεσμη υποβολή και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προκήρυξης αιτήσεων. Στη 

συνέχεια η εισηγητική επιτροπή προχώρησε στην αξιολόγηση των προσόντων των 

υποψηφίων και στην κατάταξη τους.  

Η διαδικασία αξιολόγησης έγινε σύμφωνα με την πράξη 8/16-06-2022 (θέμα 11ο) της 

Συγκλήτου του ΠΑΔΑ με (ΑΔΑ: 92Δ546Μ9ΞΗ-Μ22),με την οποία  ορίστηκαν ακαδημαϊκά 

κριτήρια για την επιλογή των ακαδημαϊκών υποτρόφων. Ελήφθησαν υπόψη τα κριτήρια 

επιλεξιμότητας – Συντελεστές Βαρύτητας υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων ακαδ. Έτους 

2022-23 ανά Γνωστικό Αντικείμενο που ορίστηκαν από την υπ. αριθμό 8/01-06-2022 Πράξη 

της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από Εισήγηση των Τομέων. Μετά την συστηματική 

μελέτη των φακέλων των υποψηφίων, η εισηγητική επιτροπή διαμόρφωσε τους 

συνημμένους πίνακες κατάταξης και μοριοδότησης των υποψήφιων ακαδημαϊκών 
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υποτρόφων. Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους σε όλα 

τα προκηρυσσόμενα γνωστικά αντικείμενα.   

 

Τα μέλη της επιτροπής 

Αθυμαρίτου Φιλίππα  

Κολιομάρου Μαριάνθη   

Θεοχάρη Σταματίνα  

Χατζηθεοδώρου Ευάγγελο  

Μαρτίνη Ελένη   

Παπαδομανωλάκη Μαρία  

Τσιάρα-Ειπενχάουερ Μάρθα  

Μπάρδη Αντωνία  

Χρηστίδη Δημήτριο 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

 

                                     Γιαννέλου Όλγα 
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