
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ 

για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-2023 

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής / ΣΕΤΠ / ΠΑΔΑ 

Τα μέλη της επιτροπής Μαρία Σίνου, Ανδρέας Σιτορέγκο και Μαρία Μοίρα έχοντας υπόψη: 
Ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) με βάση την με αριθ. 08/16-06-2022 (θέμα 
11ο – Β «Προκήρυξη») πράξη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
προκηρύσσει την πρόσληψη σε θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού 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, Επιστημών 
Τροφίμων και Δημόσιας Υγείας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (195/Α ), 
Τις αιτήσεις των υποψηφίων για τις θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 όπως κατατέθηκαν ανά γνωστικό αντικείμενο ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα 
https://assoc.applications.uniwa.gr/login, τα κριτήρια επιλεξιμότητας με την αρ. 08/16-06-
2022 (θέμα 11ο – Α «Διαδικασία Αξιολόγησης») πράξη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, έχει ορισθεί η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων που θα υποβάλουν 
αίτηση με βάση την παρούσα προκήρυξη, προκειμένου να προσληφθούν ως Ακαδημαϊκοί 

Υπότροφοι για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, και τους ακριβείς συντελεστές βαρύτητας 
όπως αυτά ορίσθηκαν ανά γνωστικό αντικείμενο από τα μέλη της συνέλευσης και 
καταγράφονται στο πρακτικό με αρ. 13/22-06-2022 Θέμα 1ο της Συνέλευσης του Τμήματος 
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, προέβησαν σε ενδελεχή έλεγχο και καταγραφή των προσόντων 
όλων των υποψηφίων στα προκηρυγμένα γνωστικά αντικείμενα του προπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-23.  
Τα μέλη της επιτροπής μετά από μελέτη των αρχείων και των τεκμηρίων των υποψηφίων 
ακαδημαϊκών υποτρόφων και σύμφωνα με τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία επέλεξαν 
δημιούργησε πίνακες ανά γνωστικό αντικείμενο οι οποίοι μοριοδοτούν το συνολικό 
επιστημονικό-επαγγελματικό- καλλιτεχνικό και διδακτικό έργο των υποψηφίων. Στους 
πίνακες αυτούς αποτιμώνται και βαθμολογούνται οι υποψήφιοι σύμφωνα με τα κριτήρια 
επιλεξιμότητας και τους συντελεστές βαρύτητας.  
 
Αναλυτικά οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται ως εξής: 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα, το οποίο να είναι συναφές με 
το αιτούμενο γνωστικό αντικείμενο 
1 Δημοσιευμένο Επιστημονικό 
Έργο (Κ1) 0,35 
2 Συμμετοχή σε Ερευνητικά Έργα 
(Κ2) 0,25 
3 Εκπαιδευτική Εμπειρία σε ΑΕΙ 
(Κ3) 0,2 
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4 Επαγγελματική/Κλινική 
Εμπειρία (Κ4) 0,2 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Β 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους εξαιρετικής τεχνικής 
εμπειρίας και να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχου επίπεδου, τουλάχιστον 
πέντε (5) ετών που να είναι συναφής με το αιτούμενο γνωστικό αντικείμενο.  
1 Δημοσιευμένο Επιστημονικό 
Έργο (Κ1) 0,25 
2 Συμμετοχή σε Ερευνητικά Έργα 
(Κ2) 0,35 
3 Εκπαιδευτική Εμπειρία σε ΑΕΙ 
(Κ3) 0,2 
4 Επαγγελματική/Κλινική 
Εμπειρία (Κ4) 0,2 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Γ 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να φοιτούν σε πρόγραμμα τρίτου κύκλου σπουδών (υποψήφιοι 
διδάκτορες) με συναφές με το αιτούμενο γνωστικό αντικείμενο θέμα διδακτορικής διατριβής 
και να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος ως υποψήφιοι διδάκτορες  
1 Δημοσιευμένο Επιστημονικό 
Έργο (Κ1) 0,4 
2 Συμμετοχή σε Ερευνητικά Έργα 
(Κ2) 0,3 
3 Εκπαιδευτική Εμπειρία σε ΑΕΙ 
(Κ3) 0,2 
4 Επαγγελματική/Κλινική 
Εμπειρία (Κ4) 0,1 
 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει εναλλακτικά: - είτε να κατέχουν διδακτορικό 
δίπλωμα, το οποίο να είναι συναφές με το αιτούμενο γνωστικό αντικείμενο- είτε να είναι 
επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας και να διαθέτουν 
επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχου επίπεδου, τουλάχιστον πέντε (5) ετών που να είναι 
συναφής με το αιτούμενο γνωστικό αντικείμενο - είτε να φοιτούν σε πρόγραμμα 
τρίτου κύκλου σπουδών (υποψήφιοι διδάκτορες) με συναφές με το αιτούμενο γνωστικό 
αντικείμενο θέμα διδακτορικής διατριβής και να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 
ένα έτος ως υποψήφιοι διδάκτορες. 
Στην «ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Δ» ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ένα από όσα 
αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις α), β) και γ) 
1Δημοσιευμένο Επιστημονικό 
Έργο (Κ1) 0,35 
2 Συμμετοχή σε Ερευνητικά Έργα 
(Κ2) 0,2 
3 Εκπαιδευτική Εμπειρία σε ΑΕΙ 



(Κ3) 0,2 
4 Επαγγελματική/Κλινική 
Εμπειρία (Κ4) 
 
Επίσης κατά περίπτωση έχει συνεκτιμηθεί το επιστημονικό κύρος, η καλλιτεχνική δράση, η 
εξαιρετική τεχνική εμπειρία και η διδακτική προϋπηρεσία στο Τμήμα Εσωτερικής 
Αρχιτεκτονικής. Για τη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού αποδεκτά για την 
τεκμηρίωση της συνάφειας είναι και τα περιοδικά πολιτιστικού περιεχομένου με κριτές, η 
συμμετοχή σε ατομικές ή ομαδικές εκθέσεις, οι δημοσιεύσεις και προβολές (βίντεο, 
φωτογραφιών, διαφημίσεων, animation και κειμένων) σε έντυπα, παραδοσιακά ηλεκτρονικά 
μέσα και νέα ψηφιακά μέσα και το κατ’ ανάθεση υλοποιημένο εικαστικό, φωτογραφικό και 
οπτικοακουστικό έργο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τεκμαίρεται η συνάφεια των 
παραπάνω με το γνωστικό αντικείμενο. 
 
Σημειώνεται ότι λόγω κολλήματος το μέλος της επιτροπής κα Μ. Μοίρα δεν συμμετείχε στην 
αξιολόγηση των γνωστικών αντικειμένων Εικαστικές Τέχνες και Ψηφιακές Μορφές Τέχνης. 
 
  

ΠΑΔΑ, ΣΕΤΠ, ΕΑ,  12/09/2022 

Τα μέλη της επιτροπής 

Μαρία Σίνου                                             Ανδρέας Σιτορέγκο                                       Μαρία Μοίρα 
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