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ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407/1980  

Ακαδ. Έτους 2020-21 

 

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  

Με την 9180/5-2-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής (ΠΑΔΑ) προσκλήθηκαν υποψήφιοι για τη διδασκαλία του μαθήματος « Οικονομική 
Γεωγραφία» (H’ εξαμήνου) του προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος 
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής: 
Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι υποψήφιοι οφείλουν να 

υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:  

 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 

2. Βιογραφικό σημείωμα 

3. Αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών δημοσιεύσεων 

4. Αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. 

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να 

φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 

από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση ισοτιμίας 

5. Αντίγραφο περίληψης της διδακτορικής διατριβής 

6. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 

 
Σύμφωνα με την πρόσκληση, «Τα ως άνω αναφερόμενα της παραγράφου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» 
θα υποβληθούν αποκλειστικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση του αντίστοιχου τμήματος, στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να 
θέσει υποψηφιότητα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο «ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ».  
 
Η συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθεί υπογεγραμμένη (είτε με 
ψηφιακή υπογραφή σε αρχείο pdf είτε με χειρόγραφη υπογραφή από συσκευή σάρωσης). 
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Με το 13865/23-02-2021 έγγραφο του Προέδρου του  Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας 
και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίστηκε Επιτροπή Αξιολόγησης 
των υποψηφίων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80 αποτελούμενη από τους:  
 

1. Ηλιοπούλου Πολυξένη, Καθηγήτρια, ως Πρόεδρο, 
2. Πέτσα Ελένη, Καθηγήτρια, ως μέλος, 
3. Χλούπη Γεώργιο, Επίκουρο Καθηγητή, ως μέλος 

 

Β. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 

Με βάση την ηλεκτρονική αλληλογραφία που διαβιβάστηκε στην επιτροπή, υποβλήθηκαν 

εμπρόθεσμα οι εξής δύο υποψηφιότητες: 

1. αίτηση με ΑΠ 11034/12-02-2021 

2. αίτηση με ΑΠ 11240/15-02-2021 

Μετά από έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπίστωσε 

ότι όλοι οι υποψήφιοι έχουν υποβάλει πλήρη φάκελο. 

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Σύμφωνα με ηλεκτρονική αλληλογραφία που μας κοινοποιήθηκε στις 23-2-2012, για την 

αξιολόγηση των υποψηφίων εφαρμόζεται η με αριθ. 03/5-2-2019 (Θέμα 13ο)  (ΑΔΑ: 

6Ω5Φ46Μ9ΞΗ-8Λ1) απόφαση της Διοικούσας επιτροπής του ιδρύματος. Σε εφαρμογή της 

3/5-2-2019 Απόφασης της ΔΕ/ΠΑΔΑ, η 19/26-11-2019 Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών 

Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής αποφάσισε την βαρύτητα του κάθε κριτηρίου 

αξιολόγησης (Πίνακας 1):  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1.       Σπουδές 

Εξετάζεται η συνάφεια και η βαθμολογία του διδακτορικού διπλώματος των 

υποψηφίων με το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο / μάθημα. 

Παράλληλα, συνεξετάζονται και συναφείς μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, 

μεταδιδακτορικές έρευνες, ή ύπαρξη υποτροφιών. 

 10% 

2.       Δημοσιεύσεις 

Εξετάζονται οι πρωτότυπες δημοσιεύσεις συναφείς με το προς διδασκαλία 

γνωστικό αντικείμενο / μάθημα, σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά 

περιοδικά, βιβλία / μονογραφίες, κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους, 

επιμέλειες επιστημονικών τόμων, εργασίες σε πρακτικά αναγνωρισμένων 

διεθνών ή εθνικών επιστημονικών συνεδρίων, ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα 

επιστημονικά συνέδρια. 

30% 
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3.       Επιστημονική / Ακαδημαϊκή Αναγνώριση 

Εκτιμάται η αναγνώριση του δημοσιευμένου έργου (συμπεριλαμβανομένων του 

αριθμού δημοσιεύσεων, h-index, ετεροαναφορών κ.ά.), βραβεύσεις, 

ευρεσιτεχνίες, μέλος συντακτικών επιτροπών αναγνωρισμένων επιστημονικών 

περιοδικών, κριτής αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών, μέλος 

επιστημονικών επιτροπών αναγνωρισμένων επιστημονικών συνεδρίων. 

30 % 

4.       Ερευνητικό Έργο, Επαγγελματικό Έργο 

Εξετάζεται η πιστοποιημένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά 

προγράμματα, ή συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και εργαστήρια σε 

αντικείμενα συναφή με το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο / μάθημα, ή 

όπως αυτό τεκμαίρεται από τις δημοσιεύσεις του υποψηφίου. Λαμβάνεται 

υπόψη το αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο που αφορά το γνωστικό 

αντικείμενο /μάθημα. 

15% 

5.       Διδακτική Εμπειρία 

Εκτιμάται το διδακτικό έργο σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και κατά 

προτεραιότητα το αυτοδύναμο διδακτικό έργο. 

15% 

 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στην καταγραφή των προσόντων των 

υποψηφίων, όπως αυτά προκύπτουν από τους φακέλους που υποβλήθηκαν. Η καταγραφή 

των προσόντων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης παρουσιάζεται στον 

Πίνακα 2.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2.  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ & ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ 

αα Ονοματε-

πώνυμο (έτος 

γέννησης) 

Σπουδές Τίτλος 

διδακτορικής 

διατριβής  

Διδακτική εμπειρία Δημοσιεύσεις Επιστημονι  κή / 

ακαδημαϊκή 

αναγνώριση 

Ερευνητική / 

επαγγελματική 

δραστηριότητα και 

πρόσθετα στοιχεία 

1 ΑΠ 
11034/12-
02-2021 

(1983) 

Ηλεκτρολόγος Μηχ. και Μηχ. 
Υπολογιστών, ΕΜΠ, 2007 

 
 Μεταπτυχιακό,  
ΣΑΤΜ ΕΜΠ, «Περιβάλλον και 
ανάπτυξη», 2010 

 
Διδακτορικό, Τμ. Γεωγραφίας, 
Χαροκόπειο, 2018 
(Υπότροφος Marie Curie    
Actions – Initial Training  
Networks - FP7 –  
PEOPLE - 2011,  
contract Nº 289374 –  
ENTITLE.) 

‘Εξορυκτικές 
Δραστηριότητες 
και Κοινωνικό-
Οικολογικά 
Κινήματα σε 
Περίοδο 
Κρίσης: Το 
Παράδειγμα της 
Εξόρυξης 
Χρυσού στη ΒΑ 
Χαλκιδική’. 

2018-19 έως 2020-21: 
Ανάθεση Διδασκαλίας για 
το εαρινό εξ,. 
μεταπτυχιακού 
μαθήματος, “Επιστήμη, 
Τεχνολογία, Κοινωνία: 
Περιβάλλον και 
Βιωσιμότητα” ΔΠΜΣ ΕΚΠΑ 
(συμβασιούχος) 
 

2018-19/2019-20: 
Ανάθεση διδασκαλίας του 
προπτυχιακού μαθήματος 
εαρινού εξ. “Οικονομική 
Γεωγραφία” 
ΠΑΔΑ (ΠΔ 407/1980) 
 
2019-20/2020-21: 
Ανάθεση διδασκαλίας του 
προπτυχιακού μαθήματος 
εαρινού εξ. 
“Περιβαλλοντικές 
Επιπτώσεις” 
ΠΑΔΑ, ΠΔ 407/80 
 
2018-19 έως 2020-21: 
Συνδιδασκαλία 
προπτυχιακού μαθήματος 
“Επιστήμη, Τεχνολογία, 
Περιβάλλον” χειμερ. εξ. 
ΕΚΠΑ 
 
2018-2021: 

3 σε διεθνή 
επιστημονικά 
περιοδικά [+2 υπό 
έκδοση] 
 
2 σε ελληνικά 
επιστημονικά 
περιοδικά 
 
4 σε διεθνή 
συνέδρια [+1 υπό 
έκδοση] 
 
2 σε ελληνικά 
συνέδρια  
 
5 σε συλλογικούς 
τόμους (3 διεθνή 
[+1 υπό έκδοση], 2 
ελληνικά) 
 
4 συνεπιμέλειες 
βιβλίων [+1 υπό 
έκδοση] 
 
12 άλλες 
 
 

 

   

3 αναφορές 
https://scholar.go
ogle.gr/scholar?cit
es=939534316683
1173061&as_sdt=
2005&sciodt=0,5&
hl=en 
 

4 αναφορές 
https://scholar.go
ogle.gr/scholar?cit
es=103999056726
17159264&as_sdt
=2005&sciodt=0,5
&hl=en 
 

2 αναφορές 
https://scholar.go
ogle.gr/scholar?cit
es=991024691352
5895273&as_sdt=
2005&sciodt=0,5&
hl=en 
 

22 αναφορές 
https://scholar.go
ogle.gr/scholar?st
art=0&hl=en&as_s
dt=2005&sciodt=0
,5&cites=4189934
572996601810&sc
ipsc 

 
Κριτής σε 9 
διεθνή 

Ερευνητικά 
προγράμματα 2016-17, 
2019, 2019-20, 2020-
σήμερα 
 
2008-σήμερα άλλη 
επαγγελματική 
δραστηριότητα 

https://scholar.google.gr/scholar?cites=9395343166831173061&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=9395343166831173061&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=9395343166831173061&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=9395343166831173061&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=9395343166831173061&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=9395343166831173061&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=10399905672617159264&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=10399905672617159264&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=10399905672617159264&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=10399905672617159264&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=10399905672617159264&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=10399905672617159264&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=9910246913525895273&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=9910246913525895273&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=9910246913525895273&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=9910246913525895273&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=9910246913525895273&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?cites=9910246913525895273&as_sdt=2005&sciodt=0,5&hl=en
https://scholar.google.gr/scholar?start=0&hl=en&as_sdt=2005&sciodt=0,5&cites=4189934572996601810&scipsc
https://scholar.google.gr/scholar?start=0&hl=en&as_sdt=2005&sciodt=0,5&cites=4189934572996601810&scipsc
https://scholar.google.gr/scholar?start=0&hl=en&as_sdt=2005&sciodt=0,5&cites=4189934572996601810&scipsc
https://scholar.google.gr/scholar?start=0&hl=en&as_sdt=2005&sciodt=0,5&cites=4189934572996601810&scipsc
https://scholar.google.gr/scholar?start=0&hl=en&as_sdt=2005&sciodt=0,5&cites=4189934572996601810&scipsc
https://scholar.google.gr/scholar?start=0&hl=en&as_sdt=2005&sciodt=0,5&cites=4189934572996601810&scipsc
https://scholar.google.gr/scholar?start=0&hl=en&as_sdt=2005&sciodt=0,5&cites=4189934572996601810&scipsc
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Συμμετοχή σε Διδασκαλία 
μαθήματος, “European 
Master’s Programme on 
Society, Science and 
Technology” 

 
 2014-2018: Διαλέξεις σε 
μεταπτυχιακά μαθήματα 
Χαροκόπειου Παν/μιου & 
σε προπτυχιακό μάθημα 
ΕΚΠΑ (2018-2019). 

επιστημονικά 
περιοδικά και 1 
ελληνικό. 
 
  

2 ΑΠ 
11240/15-
02-2021 

(1979) 
 

BEng Mechanical Design Engineering, 
University of Westminster του Ηνωμ. 
Βασιλείου 
 
MSc Advanced Manufacturing 
Technology – University of Portsmouth, 
του Ηνωμ. Βασιλείου 
 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΚΑΙ 
ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ BEng+MSc, ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΕΙ. 
 
Παιδαγωγική κατάρτιση (ετήσια) 
μηχανολόγου , ΑΣΠΑΙΤΕ 
 
Διδακτορικό δίπλωμα στη 
Ρευστοδυναμική & καύση βιομάζας 
University of Portsmouth Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Πρόγνωση 
συμπεριφοράς 
δασικών 
πυρκαγιών 
διαδιδομένων 
σε χαμηλή 
βλάστηση 
εδάφους, με 
εφαρμογή στο 
Ελληνικό 
μεσογειακό 
οικοσύστημα. – 
Δυναμική & 
Έλεγχος 
Ενεργειακών 
Συστημάτων, 
Φαινόμενα 
μεταφοράς 
μάζας, Φυσική 
Καύση, 
Μηχανική 
Ρευστών 

 Δίχως αναφορά σε 
διδακτικά εξάμηνα και 
κατά δήλωση του 
υποψηφίου, διδασκαλία 
(11/2010 -3/2014) σε : 
 
ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
Τμήμα Μηχανολογίας  
 
ΑΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
Τμήμα Τεχνολογιών 
Απορρύπανσης  
 
Στο ΑΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ  
Τμήμα Μηχανολογίας  
 
Στο ΑΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ  
Τμήμα Μηχανολογίας  
 

Όλες οι 
δημοσιεύσεις 
βρίσκονται εκτός 
της επιστημονικής 
περιοχής της 
προκηρυχθείσας 
θέσης 
 
 
14 περιοδικά 
 
4 συνέδρια  
 
6 free e-books 

Κριτής και 
Μέλος editorial 
Board (FICDM, 
FICM) των  
επιστημονικών 
περιοδικών 
εκδόσεων  
 
Journal of 
disaster 
Management,  
 
Journal of 
Advances in 
Management 

Ελεύθερος 
Επαγγελματίας 
Μηχανικός : 
 
11/2009 – 7/2010 
7/2014 – 11/2020 
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Με βάση την αναλυτική εξέταση των φακέλων των υποψηφίων, εξετάστηκε η συνάφεια του 

διδακτορικού τίτλου και των λοιπών προσόντων των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο 

των μαθημάτων της Πρόσκλησης.  Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποφάσισε ότι ο υποψήφιος με 

ΑΠ 11240/15-02-2021 δεν έχει συνάφεια με το αντικείμενο της Οικονομικής Γεωγραφίας και 

επομένως δεν θα προβεί σε κρίση του  έργου του. 

 Συγκεκριμένα η επιτροπή δεν θα προβεί σε κρίση του υποψηφίου με ΑΠ 11240/15-02-2021 

διότι τόσο το διδακτορικό δίπλωμα όσο και το ερευνητικό/ επαγγελματικό έργο του 

βρίσκονται εκτός γνωστικού αντικειμένου της προκυρηχθείσας θέσης. Ειδικότερα, το 

διδακτορικό δίπλωμα του υποψηφίου αφορά την ανάλυση της καύσης βιομάζας και τη 

πυρόλυση σε θερμοκρασία φλογών αναλύοντας τη κινητική των απανθρακωμένων (char 

burnout). Το έργο αυτό περιλαμβάνει μελέτη της καταλυτικής απελευθέρωσης μετάλλων και 

της συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της θερμικής επεξεργασίας της βιομάζας, καθώς και 

τον χαρακτηρισμό της βιομάζας υλικών και αποβλήτων. Η ερευνητική του δραστηριότητα 

εστιάζεται στη Φυσική Καύση, δυναμική ρευστών, θερμοδυναμική και των φαινόμενων 

μεταφοράς μάζας πρόγνωσης συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών ενώ η επαγγελματική του 

δραστηριότητα εστιάζεται σε Ενεργά συστήματα πυροπροστασίας, Διαχείριση & σχεδιασμό 

Πυρασφάλειας,  Μελέτες σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων,  Διαχείρισης έργων (Project Management), Μελέτες ανάλυσης κινδύνου και 

αειφορίας, Χημικοτεχνικές και ενεργειακές Μελέτες, Εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων. 

Μετά από τα ανωτέρω, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στην αξιολογική κατάταξη των 

υποψηφίων (Πίνακας 3): 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.  ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ» 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

αα Ονοματεπώνυμο 

1 ΑΠ 11034/12-02-2021 

 

Αιγάλεω, 1-3- 2021 

     Η πρόεδρος                                  Τα μέλη της  επιτροπής  

            

             

 

 

 

Πολυξένη Ηλιοπούλου   Ελένη Πέτσα                               Γιώργος Χλούπης 

   Καθηγήτρια ΠΑΔΑ            Καθηγήτρια ΠΑΔΑ            Επικ. Καθηγητης ΠΑΔΑ 
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