
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020‐2021 

 
Συνήλθε σήμερα 4 Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ., με διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη 
η Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων του τμήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ που ορίστηκε με απόφαση 
της Συνέλευσης του τμήματος Πληροφορικής  (Πρακτικά 13ης Συνεδρίασης/20‐1‐2021, Θέμα 4ο), με 
σκοπό  την  αξιολόγηση  των  αιτήσεων  των  υποψηφίων  που  υποβλήθηκαν  στο  πλαίσιο  της 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 στο 
Τμήμα  Πληροφορικής  για  το  ακαδημαϊκό  έτος  2020‐2021  και  συνέταξε  το  παρόν  πρακτικό, 
αναπόσπαστο  μέρος  του  οποίου  αποτελούν  και  οι  πίνακες  αξιολογικής  κατάταξης.  Η  Επιτροπή 
Αξιολόγησης αποτελείται από τα μέλη Δ.Ε.Π.: 
 
α) Καμπουρλάζο Βασίλειο, Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής 
β) Καραμπατζάκη Δημήτριο, Επ. Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής 
γ) Λάγκα Θωμά, Επ. Καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής 
 
Τα μέλη της επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη: 
1.  Την  αρ.  πρωτ.  4/7‐1‐2021,  πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πρόσκληση 
διδασκόντων βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 
2.  Την αρ. πρωτ. ΔΦ 16.2 Α/45_20‐1‐21 αίτηση υποψηφιότητας.  
Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης:  α)  κατέγραψε  σε  πίνακα  όλους  τους  υποψηφίους  κατά  γνωστικό 
αντικείμενο και μάθημα, β) συνέταξε πίνακα αξιολόγησης/κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με 
τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΜΟΡΙΑ 

1.  Συνάφεια του συνολικού έργου (προϋπηρεσία, εκπαίδευση, και δημοσιεύσεις) 
εκτός του διδακτορικού 

30 

2.  Διδακτορικός τίτλος (εξετάζεται η συνάφεια)  15 

3.  Δημοσιεύσεις  (Αριθμός  δημοσιεύσεων:  1  μόριο  ανά  δημοσίευση,  μέγιστος 
αριθμός μορίων:15) 

15 

4.  Διδακτική εμπειρία (συνολικός αριθμός ωρών, 3 μόρια για κάθε έτος, μέγιστος 
αριθμός: 5 έτη). Κάθε έτος = 156 ώρες 

15 

5.  Ερευνητικό έργο ή/και Επαγγελματικό έργο    (3 μόρια για κάθε έτος, μέγιστος 
αριθμός: 5 έτη) 

15 

6.  Διδακτική εμπειρία στο αντικείμενο του μαθήματος (2μόρια/εξάμηνο)  10 

   Σύνολο  100 

και  γ)  συνέταξε πίνακα αξιολόγησης με κατάταξη σε αξιολογική σειρά για  την παροχή διδακτικού 
έργου  κατά  το  ακαδημαϊκό  έτος  2020‐2021,  για  τα  μαθήματα  που  ορίζονται  ανά  γνωστικό 
αντικείμενο, των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του τμήματος Πληροφορικής του ΔΙΠΑΕ. 
 
α) Πίνακας Υποψηφίων 
Οι υποψήφιοι για το κάθε γνωστικό αντικείμενο και μάθημα είναι οι εξής: 
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Λογισμικού και Μικροεπεξεργαστές 

Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Μάθημα  Αρ. πρωτ. Αίτησης 

1 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ 

Τεχνολογία Ενσωματωμένων 
Συστημάτων Βασιζόμενων σε 
Μικροεπεξεργαστές (Δ, ΦΑ, ΕΑ) 

ΔΦ 16.2 Α/45_20/1/21 

 



β) Πίνακας Αξιολόγησης/Κατάταξης (προσωρινός) των υποψηφίων με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης. 
Μετά  από  αξιολογική  κρίση  των  στοιχείων  του  φακέλου  των  υποψηφίων  και  εφαρμογή  των  κριτηρίων  της  πρόσκλησης,  προκύπτει  ο  παρακάτω  πίνακας 
αξιολόγησης κατά γνωστικό αντικείμενο και μάθημα: 

     

Κριτήριο 1: 
Συνάφεια του 
συνολικού έργου 
(προϋπηρεσία, 
εκπαίδευση, και 
δημοσιεύσεις) 
εκτός του 
διδακτορικού 

Κριτήριο 2: 
Διδακτορικός 
τίτλος 
(εξετάζεται η 
συνάφεια) 

Κριτήριο 3: 
Δημοσιεύσεις  
(Αριθμός 
δημοσιεύσεων: 
1 μόριο ανά 
δημοσίευση) 

Κριτήριο 4: 
Διδακτική 
εμπειρία 
(συνολικός 
αριθμός ωρών, 3 
μόρια για κάθε 
έτος, max 5 έτη). 
Κάθε έτος = 156 
ώρες 

Κριτήριο 5:  
Ερευνητικό 
έργο ή/και 
Επαγγελματικό 
έργο  (3 μόρια 
για κάθε έτος, 
max 5 έτη) 

Κριτήριο 6: 
Διδακτική 
εμπειρία στο 
αντικείμενο του 
μαθήματος 
(2μόρια/εξάμη
νο) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΑΘΗΜΑ 

Εξάμηνο  Ονοματεπώνυμο    έως 30 μόρια    έως 15 μόρια    έως 15 μόρια    έως 15 μόρια    έως 15 μόρια    έως 10 μόρια 
έως 100 
μόρια 

                   

Τεχνολογία 
Ενσωματωμένων 
Συστημάτων 
Βασιζόμενων σε 
Μικροεπεξεργαστές 
(Δ, ΦΑ, ΕΑ) 

7ο 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ 

25  11  15  7.5  15  0  73.5 

 
Πίνακας Απορριπτέων  

Α/Α  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

‐  ‐  ‐  ‐ 



 

1.……………………………………                      2……………………………………      3…………………………………… 
 

 

γ) Πίνακας αξιολόγησης με κατάταξη σε αξιολογική σειρά ανά επιστημονικό πεδίο. 
Μετά  από  αξιολογική  κρίση  των  στοιχείων  του  φακέλου  των  υποψηφίων  και  εφαρμογή  των 
κριτηρίων  της  πρόσκλησης,  προκύπτουν  τα  παρακάτω  αποτελέσματα  κατά  αξιολογική  σειρά  και 
κατά γνωστικό αντικείμενο και μάθημα: 
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία Λογισμικού και Μικροεπεξεργαστές 

Α/Α  Ονοματεπώνυμο  Μάθημα  Αρ. πρωτ. Αίτησης 

1  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ 
Τεχνολογία Ενσωματωμένων 
Συστημάτων Βασιζόμενων σε 
Μικροεπεξεργαστές (Δ, ΦΑ, ΕΑ) 

ΔΦ 16.2 Α/45_20/1/21 

 
Το παρόν διαβιβάζεται προς έγκριση στην συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής. 
 
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης 
 

1. Καμπουρλάζος Βασίλειος  2. Καραμπατζάκης Δημήτριος  3. Λάγκας Θωμάς 

     

Δηλώνουμε  υπεύθυνα  ότι  ως  μέλη  της  Επιτροπής  Αξιολόγησης  της  παρούσας  πρόσκλησης  δεν 
έχουμε  σχέσεις  συγγένειας  έως  γ΄  βαθμού  εξ  αίματος  ή  αγχιστείας  με  κανέναν  από  τον/τους 
παραπάνω υποψήφιο/ιους [Ν.4485/2017 άρθρο 64 παρ. 2 (δ’)]. 

 
 


