
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Αιγάλεω, 20 Σεπτεμβρίου 2019 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 2019-20 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 2019-20 που ορίστηκε από τη 

Συνέλευση του Τμήματος (Πράξη 12/Παρασκευή 19-07-2019, Θέμα 12ο) και συμπληρώθηκε 

από τη Συνέλευση του Τμήματος (Πράξη 13/Πέμπτη 19-09-2019, Θέμα 13ο), για την αξιολόγηση 

των υποψηφίων στα εξής έξι (6) από τα συνολικά είκοσι (20) προκηρυχθέντα γνωστικά 

αντικείμενα:  

1. Τεχνολογία Υλικών - Δομή και Ιδιότητες Ηλεκτροτεχνικών Υλικών  

2. Διασυνδεδεμένα ΑΠΕ σε Δίκτυα Μέσης και Υψηλής Τάσης  

3. Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας και Ηλεκτρικές Μετρήσεις 

4. Ηλεκτρικές Μηχανές 

5. Ηλεκτρονικά Ισχύος- Ηλεκτρική κίνηση  

6. Κτηριακές και Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 

και αποτελείται από τα εξής μέλη ΔΕΠ: 

1. Kαλογεροπούλου Σοφία, Καθηγήτρια, Πρόεδρος 

2. Καμινάρης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μέλος 

3. Καραϊσάς Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος 

4. Τσεκούρας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Μέλος 

μετά από σειρά συνεδριάσεων, ολοκλήρωσε τις εργασίες της και καταθέτει σήμερα προς τη 

Συνέλευση του Τμήματος το παρόν πρακτικό – εισηγητική έκθεση και τα συνημμένα του αρχεία 

με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.  

Για το έργο της η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 

1. την με αρ. πρωτ. ΠαΔΑ 34154/10-7-2019 Προκήρυξη του ΠαΔΑ για θέσεις Ακαδημαϊκών 

Υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2019-20, 

2. τα κριτήρια αξιολόγησης και τα μόρια ανά κριτήριο όπως ορίστηκαν από τη Διοικούσα 

Επιτροπή (Πράξη 15/9-07-2019, Θέμα 18), 

3. την ισχύουσα νομοθεσία περί Ακαδημαϊκών Υποτρόφων των ΑΕΙ, όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει (Ν.4009/2011 άρθρο 29, παρ. 7, Ν.4521/2018, Ν.4552/2018, άρθρο 19, παρ. 4, 

Ν.4559/2018, άρθρο 16, παρ. 2) καθώς και  



4. τις Οδηγίες της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύματος (Πράξη 16/17-7-2018, Θέμα 15Α) και 

της Διεύθυνσης Διοικητικού του Ιδρύματος (αρ. πρωτ. ΠαΔΑ 8786/03-09-2018). 

Η Επιτροπή παρέλαβε από τη Γραμματεία του Τμήματος τις αιτήσεις σαράντα τεσσάρων (44) 

υποψηφίων και τους συνοδεύοντες φακέλους υποψηφιότητας, όλα σε ηλεκτρονική μορφή. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ομόφωνα ότι όλες οι αιτήσεις και οι συνοδευτικοί φάκελοι 

δικαιολογητικών υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στην επεξεργασία των υποβληθέντων υποψηφιοτήτων. 

Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή πραγματοποίησε σειρά συνεδριάσεων στην αίθουσα Β-122 της 

Πανεπιστημιούπολης 2.  

Αρχικά καταγράφηκαν τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων από τα στοιχεία των αιτήσεων και 

των φακέλων υποψηφιότητας. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι:  

(1) Σε συμμόρφωση προς την προκήρυξη, δεν μοριοδοτούνται υποψήφιοι που δεν 

υπέβαλαν κάποιο από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

(2) Σε συμμόρφωση προς την προκήρυξη, δεν μοριοδοτούνται υποψήφιοι που δηλώνουν 

στην αίτησή τους ότι είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι.  

(3) Τόσο το ερευνητικό/επαγγελματικό όσο και το διδακτικό έργο των υποψηφίων 

προσμετρώνται μέχρι και τα πρώτα οκτώ (8) έτη ή ενενήντα έξι (96) ισοδύναμους 

ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης το καθένα, διότι μεγαλύτερης διάρκειας έργο 

κρίνεται ότι δεν προσθέτει πλέον ουσιαστική εμπειρία. 

(4) Στις περιπτώσεις υποψηφίων που ο φάκελός τους περιέχει ασαφή σημεία, θα 

ζητούνται ηλεκτρονικά από την Επιτροπή διευκρινιστικά στοιχεία επί εμπρόθεσμα 

υποβληθέντων δικαιολογητικών.  

Στη συνέχεια η Επιτροπή χώρισε τους υποψηφίους αλφαβητικά ανά γνωστικό αντικείμενο και 

συνέταξε χωριστό κατάλογο για καθένα από τα έξι (6) γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητάς της. 

Εντός κάθε γνωστικού αντικειμένου, η Επιτροπή έκρινε τη σχέση του κάθε υποψηφίου με το 

οικείο γνωστικό αντικείμενο και αφού συνέκρινε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του κάθε 

υποψηφίου με τους υπόλοιπους, τον βαθμολόγησε ανάλογα, στο πλαίσιο των μορίων που 

προβλέπει η Προκήρυξη για τα Κριτήρια 1, 2 και 3. Κατέληξε έτσι σε αξιολογική κατάταξη των 

υποψηφίων με βάση το άθροισμα των μορίων καθενός υποψηφίου στα τρία κριτήρια της 

προκήρυξης.  

Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας, η Επιτροπή ομόφωνα υποβάλλει προς τη Συνέλευση 

του Τμήματος τους εξής Πίνακες, που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 

παρόντος πρακτικού: 

1. Ένας (1) Αλφαβητικός Πίνακας όλων των σαράντα τεσσάρων (44) υποψηφίων με 

αποτύπωση των τυπικών προσόντων τους  – ΠΙΝΑΚΑΣ I. 



2. Έξι (6) Αξιολογικοί Πίνακες ανά γνωστικό αντικείμενο, ένας για καθένα από τα έξι (6) 

γνωστικά αντικείμενα αρμοδιότητας της παρούσας Επιτροπής, με τα μόρια που έλαβε ο 

κάθε υποψήφιος στα τρία κριτήρια της προκήρυξης και το άθροισμά τους – ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΙΙα-ΙΙστ. 

Οι Πίνακες επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.  

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
 

Καλογεροπούλου Σοφία, Καθηγήτρια 
 
 

Καμινάρης Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής 
 
 

Καραϊσάς Πέτρος, Επίκουρος Καθηγητής 
 
 

Τσεκούρας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής 
 
 
 

 


