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ΠΡΑΚΣΗΚΟ 
 

ηεο Δπηηξνπήο Δμέηαζεο Φαθέισλ ππνςεθίσλ Δληεηαικέλσλ Γηδαζθφλησλ ζην πξνπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη 

Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2022-2023 

ρεη.: 1. Απόθαζε πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο κε αξηζκό 14/12-7-2022 πεξί νξηζκνύ ζρεηηθήο Δπηηξνπήο. 

2. Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Πξόζιεςε Δληεηαικέλσλ Γηδαζθόλησλ ζην Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ γηα ην Αθαδ. Έηνπο 2022-2023 (ΑΓΑ: 9Κ7Τ469Β7Γ-3Τ9). 

ήκεξα, 31/10/2022 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 11:00 πκ, ζπλήιζε ε Δπηηξνπή Δμέηαζεο θαθέισλ ππνςεθίσλ εληεηαικέλσλ δηδαζθόλησλ ζην πξνπηπρηαθό 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2022-2023, απνηεινύκελε από ηα εμήο κέιε: 

1. Ησάλλεο Καπόινο, Καζεγεηήο, 
 

2. Ησαθείκ πειηόπνπινο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 
 

3. Παπαδέιιε Μαξίλα, Αλαπιεξώηξηα Καζεγήηξηα 
 

Σν γλσζηηθό αληηθείκελν πνπ πξνθεξύρζεθε γηα ηελ πξόζιεςε εληεηαικέλσλ δηδαζθόλησλ ζην Σκήκα Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Πεινπνλλήζνπ γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2022-2023 είλαη ην θάησζη καδί κε ηα καζήκαηα πνπ πεξηείρε: 

 

Α/Α ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑΣΑ 

1. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή 

2. 
ΥΖΜΔΗΑ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 1.Βηνρεκεία Η (εξγ) 

2. Υεκεία Σξνθίκσλ (εξγ) 

 

3. 
ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 
1. Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο Η 

2. Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο ΗΗ 

 
4. 

 
ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 

1.Σερλνινγία Γάιαθηνο Καη Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ Η 

2.Σερλνινγία Γάιαθηνο Καη Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ ΗΗ 
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Οη ππνβαιιόκελεο εκπξόζεζκεο αηηήζεηο θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ, έρνπλ σο αθνινύζσο: 
 

1. Γλσζηηθό Αληηθείκελν Πιεξνθνξηθή 

1. Παλαγησηίδε Βάγηα αξ. πξση. αίηεζεο : 1/991/17/10/2022 

2. Γλσζηηθό Αληηθείκελν Υεκεία Βηνρεκεία Σξνθίκσλ 

1. Καθεηδή Μαξία Υξπζάλζε αξ. πξση. αίηεζεο: 1/994/17/10/2022 

2. Κνηξέηζνπ ηακαηία αξ. πξση. αίηεζεο: 1/995/17/10/2022 

3. Παλαγησηίδε Βάγηα αξ. πξση.: αίηεζεο 1/991/17/10/2022 

 

3. Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο 

1. Γξεγνξίνπ Ησάλλα αξ. πξση. αίηεζεο: 1/954/07/10/2022 

2. Παπιίδεο Γεκήηξηνο αξ. πξση. αίηεζεο: 1/997/17/10/2022 

 

4. Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Γάιαθηνο 
 

1. Γξεγνξίνπ Ησάλλα αξ. πξση. αίηεζεο: 1/954/07/10/2022 

2. Καθεηδή Μαξία Υξπζάλζε αξ. πξση. αίηεζεο: 1/994/17/10/2022 

3. Παπιίδεο Γεκήηξηνο αξ. πξση. αίηεζεο: 1/998/17/10/2022 

 

 
Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο αθνύ κειέηεζαλ θαη αμηνιόγεζαλ ηνπο θαθέινπο ησλ ππνςεθίσλ θαη ην πεξηερόκελν ησλ ππό πξνθήξπμε καζεκάησλ (Παξάξηεκα Η) 

νκόθσλα απνθαζίδνπλ λα εηζεγεζνύλ ζηε πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηεο ρνιήο Γεσπνλίαο θαη Σξνθίκσλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ, αλαιπηηθά γηα θάζε έλαλ από ηνπο ππνςεθίνπο αλά κάζεκα, ηα παξαθάησ ζύκθσλα κε ηνλ επηζπλαπηόκελν πίλαθα (Παξάξηεκα 

ΗΗ).  
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ην γλσζηηθό αληηθείκελν Πιεξνθνξηθή εληάζζεηαη ην κάζεκα Δηζαγσγή ηελ Πιεξνθνξηθή 

Πεξηερόκελα καζήκαηνο Δηζαγσγή ηελ Πιεξνθνξηθή 

 
Σν κάζεκα πεξηιακβάλεη κόλν εξγαζηεξηαθό κέξνο θαη αθνξά ζε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζρεηηθά 

κε: • Δπεμεξγαζηή Κεηκέλνπ (επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, πξνβνιή, εθηύπσζε, κνξθνπνίεζε 

εγγξάθσλ, πίλαθεο, ζύκβνια, εμηζώζεηο, δηαγξάκκαηα) • Τπνινγηζηηθά Φύιια (δεκηνπξγία, 

επεμεξγαζία, κνξθνπνίεζε, απνζήθεπζε, πξνβνιή, εθηύπσζε, ππνινγηζηηθώλ θύιισλ, εθαξκνγή 

ζπλαξηήζεσλ, δεκηνπξγία θαη επεμεξγαζία γξαθεκάησλ) • Βάζεηο δεδνκέλσλ (δεκηνπξγία βάζεσο 

δεδνκέλσλ, αλαδήηεζε δεδνκέλσλ, δηαρείξηζε δεδνκέλσλ, θόξκεο θαη εθζέζεηο) 

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ 

ην γλσζηηθό αληηθείκελν Υεκεία Βηνρεκεία Σξνθίκσλ εληάζζνληαη ηα καζήκαηα 

1. Βηνρεκεία Η (ΔΡΓ) 

2. Υεκεία Σξνθίκσλ (ΔΡΓ) 

 
Πεξηερόκελα καζήκαηνο Βηνρεκεία Η (εξγ) 

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο (πνζνηηθόο πξνζδηνξηζκόο πξσηετλώλ, απνκόλσζε πξσηετλώλ, 

θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο πξσηετλώλ, θηλεηηθή ηεο όμηλεο θσζθαηάζεο, κεηνπζίσζε πξσηετλώλ, 

νμεηδναλαγσγηθά έλδπκα, ειεθηξνθόξεζε πξσηετλώλ, ιηπίδηα, απνκόλσζε DNA). 

 
Πεξηερόκελα καζήκαηνο Υεκεία Σξνθίκσλ (εξγ) 

Δξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο: Πξνζδηνξηζκόο πγξαζία ζε ηξόθηκα. Δλδπκηθή ακαύξσζε. Αληίδξαζε 

ΥΖΜΔΗΑ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η (ΠΔΡΗΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΩΝ) 
 

1. ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
 

 

2. ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΥΖΜΔΗΑ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 
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3. ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

 

ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 
ην γλσζηηθό αληηθείκελν Σερλνινγία θαη Πνηόηεηα Πξντόλησλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο εληάζζνληαη ηα καζήκαηα 

1. Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο Η 

2. Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο ΗΗ 
 

Πεξηερόκελα καζήκαηνο Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο Η 

Σν κάζεκα ρσξίδεηαη ζε ζεσξεηηθό θαη εξγαζηεξηαθό κέξνο. Πεξηερόκελα καζήκαηνο: • Υεκηθή ζύζηαζε θαη 

ζξεπηηθή αμία ηνπ θξέαηνο • Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ κπτθνύ ηζηνύ • Μεηαηξνπή ηνπ κπτθνύ ηζηνύ ζε θξέαο – 

κεηαζαλάηηεο κεηαβνιέο • Φπζηθνρεκηθέο θαη κεραληθέο ηδηόηεηεο ηνπ θξέαηνο • Λεηηνπξγηθέο θαη 

νξγαλνιεπηηθέο ηδηόηεηεο ηνπ θξέαηνο • Σεκαρηζκόο ζθαγίσλ • Μέζνδνη ζπληήξεζεο θξέαηνο (ςύμε, θαηάςπμε, 

απνμήξαλζε, αιηπάζησζε, θάπληζε, θνλζεξβνπνίεζε) • Πνηόηεηα, αζθάιεηα θξέαηνο • Σαμηλόκεζε πξντόλησλ 

θξέαηνο • Σερλνινγία παξαζθεπήο, πνηόηεηα θαη ζπληήξεζε αιιαληηθώλ ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο, αιιαληηθώλ 

δύκσζεο θαη λσπώλ πξντόλησλ αιιαληνπνηίαο • Δηδηθά ζέκαηα πνπιεξηθώλ (κηθξνβηνινγία θαη αιινίσζε 

θξέαηνο πνπιεξηθώλ θαη ηερλνινγία πξντόλησλ από θξέαο πνπιεξηθώλ) • Δηδηθά ζέκαηα απγώλ (πνηνηηθή 

αμηνιόγεζε απγώλ θαη ηξόπνη ζπληήξεζεο θαη ηερλνινγία παξαγσγήο ησλ πξντόλησλ ηνπο) • Γεληθό ζεζκηθό 

πιαίζην θαη επξσπατθή λνκνζεζία γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ λσπνύ θξέαηνο θαη ησλ 

πξντόλησλ ηνπ ην εξγαζηεξηαθό κέξνο ιακβάλνπλ ρώξα εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ 

πξαγκαηεύεηαη ε ζεσξία ηνπ καζήκαηνο γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζή ηνπο από ηνπο θνηηεηέο 

Πεξηερόκελα καζήκαηνο Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο ΗΗ 

Σν κάζεκα ρσξίδεηαη ζε ζεσξεηηθό θαη θξνληηζηεξηαθό κέξνο. Πεξηερόκελα καζήκαηνο: • Πεξηγξαθή θαη 

ηαμηλόκεζε ησλ βξώζηκσλ αιηεπκάησλ • Γνκή θαη ρεκηθή ζύζηαζε ηεο ζάξθαο ησλ αιηεπκάησλ • Θξεπηηθή 

αμία ησλ αιηεπκάησλ • Μεηαζαλάηηεο κεηαβνιέο ηεο ζάξθαο ησλ ςαξηώλ – λεθξηθή αθακςία – απηόιπζε – 

απνζύλζεζε • Μηθξνβηνινγία αιηεπκάησλ (θπζηνινγηθή κηθξνρισξίδα, αιινηνγόλνο κηθξνρισξίδα, παζνγόλνη 

Maillard. Μειέηε νμείδσζεο ιηπαξώλ νπζηώλ. Αλίρλεπζε ζαθράξσλ-δηάθξηζε αλαγόλησλ-κε 

αλαγόλησλ ζαθράξσλ. Ομύηεηα ηξνθίκσλ. Πξνζδηνξηζκόο αξηζκνύ ζαπσλνπνίεζεο. Φσηνκεηξηθόο 

πξνζδηνξηζκόο θαθεΐλεο. Πξνζδηνξηζκόο αζθνξβηθνύ νμένο. 
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4. ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 

 

ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 
ην γλσζηηθό αληηθείκελν Σερλνινγία θαη Πνηόηεηα Πξντόλησλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο εληάζζνληαη ηα καζήκαηα 

1. Σερλνινγία Γάιαθηνο Καη Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ Η 

2.Σερλνινγία Γάιαθηνο Καη Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ ΗΗ 

 

Πεξηερόκελα καζήκαηνο Σερλνινγία Γάιαθηνο Καη Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ Η 

ύζηαζε θαη δνκή ηνπ γάιαθηνο • Έθθξηζε ηνπ γάιαθηνο θαη βηνζύλζεζε ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ • πζηαηηθά ηνπ 

γάιαθηνο: 1) ιηπίδηα θαη ιίπνο (θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο θαη δνκή – βηνζύλζεζε – απνθνξύθσζε θαη 

νκνγελνπνίεζε – αιινηώζεηο ηνπ ιίπνπο) 2) θαδεΐλεο (δνκή ηεο θαδεΐλεο – δνκή θαδετληθνύ κηθθπιίνπ – 

απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ κηθθπιίνπ – όμηλε πήμε ηνπ γάιαθηνο – πήμε ηνπ γάιαθηνο κε ππηηά) 3) πξσηεΐλεο ηνπ 

νξνύ (θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο θαη δνκή – βηνζύλζεζε) 4) ιαθηόδε (θπζηθνρεκηθέο ηδηόηεηεο – βηνζύλζεζε – 

νμείδσζε – πδξόιπζε – δύκσζε) 5) άιαηα θαη δεπηεξεύνληα ζπζηαηηθά • Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ζύζηαζε θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ παξαγόκελνπ γάιαθηνο (θπιή θαη αηνκηθόηεηα ηνπ δώνπ, δηαηξνθή, ζηάδην 

γαιαθηηθήο πεξηόδνπ, καζηίηηδεο, θιπ.) • Φπζηθoρεκηθέο ηδηόηεηεο ηνπ γάιαθηνο (νξγαλνιεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, νμύηεηα, pH, ξπζκηζηηθή ηθαλόηεηα, ππθλόηεηα, εηδηθό βάξνο, νμεηδναλαγσγηθό δπλακηθό) • 

Μηθξννξγαληζκνί λσπνύ γάιαθηνο (πεγέο κόιπλζεο – αλάπηπμε θαη κεηαβνιηθή δξαζηεξηόηεηα – παξάγνληεο 

πνπ επηδξνύλ ζηελ αλάπηπμή ησλ κηθξννξγαληζκώλ, έιεγρνο γηα καζηίηηδεο – πξνζδηνξηζκόο αληηβηνηηθώλ) • 

Ννκνζεηηθέο απαηηήζεηο, δεηγκαηνιεςία θαη κεηαρείξηζε δεηγκάησλ λσπνύ γάιαθηνο • Δπεμεξγαζία θαη 

ζπληήξεζε ηνπ γάιαθηνο (ζεξκηθή, νκνγελνπνίεζε, ςύμε, θαηάςπμε, απνθνξύθσζε, ζπκππθλσκέλν γάια, 

θνληνπνηεκέλν γάια, βξεθηθό γάια θαη άιια πξντόληα, ηππνπνίεζε – λνζεία) • Μέζνδνη αλάιπζεο ηνπ γάιαθηνο 

(πξνζδηνξηζκόο εηδηθνύ βάξνο, νμύηεηαο, ιίπνπο, ζηεξενύ ππνιείκκαηνο, ζεκείνπ πήμεο, ηέθξαο, ρισξίνπ, 

κηθξννξγαληζκνί) • Υεκηθνί θαη βηνρεκηθνί επηκόιπλεο • πληήξεζε ησλ αιηεπκάησλ κε ςύμε θαη θαηάςπμε 

(θπζηθνρεκηθέο θαη βαθηεξηνινγηθέο κεηαβνιέο – αιινηώζεηο) • πληήξεζε ησλ αιηεπκάησλ κε θάπληζε, 

αιάηηζε, αιηπάζησζε, νμίληζε (θπζηθνρεκηθέο κεηαβνιέο) • πληήξεζε κε ζέξκαλζε – θνλζεξβνπνίεζε • 

πληήξεζε κε ηξνπνπνηεκέλεο αηκόζθαηξεο • Σερλνινγία εηδηθώλ ηρζπνζθεπαζκάησλ • Τγηεηλή θαη πνηνηηθόο 

έιεγρνο αιηεπκάησλ. 



6  

 

ιαθηόδεο, πξσηετλώλ, κηθξνβηαθνύ θνξηίνπ κε ηηο έκκεζεο κεζόδνπο αλαγσγήο ρξσζηηθώλ – αξίζκεζε 

ζπλνιηθνύ αξηζκνύ κηθξννξγαληζκώλ θαη θνινβαθηεξηνεηδώλ) ην εξγαζηεξηαθό κέξνο ιακβάλνπλ ρώξα 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ πξαγκαηεύεηαη ε ζεσξία ηνπ καζήκαηνο γηα ηελ θαιύηεξε 

θαηαλόεζή ηνπο από ηνπο θνηηεηέο. 

Πεξηερόκελα καζήκαηνο Σερλνινγία Γάιαθηνο Καη Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ ΗΗ 

Σερλνινγία θαη πνηόηεηα νμπγαιάησλ θαη γηανύξηεο (ηύπνη νμπγαιάησλ, ηύπνη γηανύξηεο, ζξεπηηθή αμία, 

βαζηθά ζηάδηα παξαγσγήο, κηθξνβηνινγία, πξνβιήκαηα πήμεο, ζπζθεπαζία, ζπληήξεζε, αιινηώζεηο θαη 

πνηνηηθόο έιεγρνο) • Σερλνινγία θαη πνηόηεηα θξέκαο θαη βνπηύξνπ (βαζηθνί ηύπνη θξέκαο θαη βνπηύξνπ, 

ζξεπηηθή αμία, βαζηθά ζηάδηα παξαγσγήο, κηθξνβηνινγία, ζπζθεπαζία, ζπληήξεζε, αιινηώζεηο θαη πνηνηηθόο 

έιεγρνο) • Σερλνινγία θαη πνηόηεηα ηπξηώλ Η (βαζηθνί ηύπνη ηπξηώλ, πξώηεο ύιεο, βαζηθά ζηάδηα παξαγσγήο 

θαη ζύγρξνλα ζπζηήκαηα παξαγσγήο) • Σερλνινγία θαη πνηόηεηα ηπξηώλ ΗΗ (ηερλνινγία παξαγσγήο πνιύ 

ζθιεξώλ, ζθιεξώλ, εκίζθιεξσλ, καιαθώλ, λνπώλ ηπξηώλ θαη ηπξηώλ κε αινηθώδε πθή) • Σερλνινγία θαη 

πνηόηεηα ηπξηώλ ΗΗΗ (Διιεληθά ηπξηά ΠΟΠ, ηπξηά ηπξνγάιαθηνο, κεηνπζησκέλα ηπξηά) • Σερλνινγία θαη 

πνηόηεηα ηπξηώλ ΗV (κηθξνβηνινγία ηπξηώλ, αιινηώζεηο θαη ειαηηώκαηα, ζπζθεπαζία θαη ζπληήξεζε, 

πνηνηηθόο έιεγρνο ηπξηώλ) • Σερλνινγία θαη πνηόηεηα παγσηνύ (πξώηεο ύιεο, βαζηθέο κέζνδνη παξαζθεπήο, 

κηθξνβηνινγία, αιινηώζεηο θαη ειαηηώκαηα, ζπζθεπαζία θαη ζπληήξεζε, πνηνηηθόο έιεγρνο) • πζηήκαηα 

HACCP ζηελ παξαγσγή γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ • Τγηεηλή εξγνζηαζίσλ επεμεξγαζίαο γάιαθηνο θαη 

παξαγσγήο γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 

 
ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ : Σίηινη ζπνπδψλ (ηίηινη πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, ηίηινο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο), πλάθεηα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ην 

ππφ πξνθήξπμε γλσζηηθφ αληηθείκελν, Μεηαδηδαθηνξηθή Δξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα), Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία 

ζηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε (απηνδχλακε δηδαζθαιία- ζπλδηδαζθαιία), Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ ζε πεξηνδηθά, Παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή θαη Διιεληθά 

ζπλέδξηα, αξηζκφο αλαθνξψλ, πξψην/δεχηεξν/ηειεπηαίν φλνκα ζηηο δεκνζηεχζεηο. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ αμηνινγήζεθαλ νη ζπλεπηθνπξήζεηο ζε 

εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ή κεκνλσκέλεο δηαιέμεηο ζε ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ηκεκάησλ Παλεπηζηεκίσλ ή ΣΔΗ. 
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1. ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ 
 

(πεξηιακβάλεη ην ππνρξεσηηθφ κάζεκα Δηζαγσγή ηελ Πιεξνθνξηθή) 

 Παλαγησηίδε Βάγηα 
(αξ. πξση. αίηεζεο : 1/991/17/10/2022) 

Πηπρίν Μεραληθόο εθαξκνζκέλσλ καζεκαηηθώλ θαη 
θπζηθώλ επηζηεκώλ (ΔΜΠ) 

ΓΟΑΣΑΠ πηπρίνπ - 

Γηδαθηνξηθφ Ναη 

ΓΟΑΣΑΠ δηδαθηνξηθνχ - 

πλάθεηα δηδαθηνξηθνχ Ναη 

ΜΓΔ (master) Ναη 

πλάθεηα ΜΓΔ Ναη 

Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα 

(κήλεο) 

16 

Γηδαζθαιία ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(αθαδεκατθά εμάκελα) 

3 

Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ 4 

Αξηζκφο αλαθνξψλ 9 

Πξψην/δεχηεξν/ηειεπηαίν 

φλνκα ζηηο δεκνζηεχζεηο 

3/1/0 

Παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή 

θαη Διιεληθά ζπλέδξηα 

12 

 
 

ΔΗΖΓΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ζπλεθηηκώληαο ην ζπλνιηθό εξεπλεηηθό, επηζηεκνληθό θαη δηδαθηηθό έξγν 

ησλ ππνςεθίσλ θαη ην θξηηήξην σο πξνο ηε ζπλάθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ηνπ εξεπλεηηθνύ θαη δηδαθηηθνύ έξγνπ κε ην ππό πξνθήξπμε γλσζηηθό 

αληηθείκελν, νκόθσλα απνθαζίδνπλ λα θαηαηάμνπλ ηνπο ππνςεθίνπο κε ηελ αθόινπζε αμηνινγηθή ζεηξά: 

Αμηνινγηθή Καηάηαμε γηα ην γηα ην κάζεκα Δηζαγσγή ζηελ πιεξνθνξηθή πνπ εληάζζεηαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Πιεξνθνξηθή 
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1. Παλαγησηίδε Βάγηα (αξ. πξση. αίηεζεο: 1/991/17/10/2022) : Τπάξρεη ζπλάθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο 

(master) κε ην κάζεκα. Τπάξρεη ζπλάθεηα ζπλνιηθνύ επηζηεκνληθνύ έξγνπ. Ζ ππνςήθηνο έρεη ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά έξγα κεηά ηελ δηδαθηνξηθή ηεο 

δηαηξηβή. Έρεη 4 δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο. 

2. ΓΝΩΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: ΥΖΜΔΗΑ ΒΗΟΥΖΜΔΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 
 

(πεξηιακβάλεη ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα α) Βηνρεκεία Η (εξγ) θαη β) Υεκεία Σξνθίκσλ (εξγ)) 

 
 Καθεηδή Μαξία Υξπζάλζε 

(αξ. πξση. αίηεζεο: 

1/994/17/10/2022) 

Κνηξέηζνπ ηακαηία 

(αξ. πξση. αίηεζεο: 

1/995/17/10/2022) 

Παλαγησηίδε Βάγηα 

(αξ. πξση. αίηεζεο: 

1/991/17/10/2022) 

Πηπρίν Υεκείαο 
(Παλεπηζηήκην Κξήηεο) 

Υεκείαο 

(ΔΚΠΑ) 

Μεραληθόο εθαξκνζκέλσλ 

καζεκαηηθώλ θαη θπζηθώλ 

επηζηεκώλ (ΔΜΠ.) 

ΓΟΑΣΑΠ πηπρίνπ - - - 

Γηδαθηνξηθφ ΝΑΗ ΝΑΗ Ναη 

ΓΟΑΣΑΠ δηδαθηνξηθνχ - - - 

πλάθεηα δηδαθηνξηθνχ ΝΑΗ/ΜΔΡΗΚΖ ΝΑΗ/ΜΔΡΗΚΖ ΟΥΗ 

ΜΓΔ (master) ΝΑΗ ΝΑΗ Ναη 

πλάθεηα ΜΓΔ ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΥΗ 

Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα 

(κήλεο) 

18 52 16 

Γηδαζθαιία ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

(αθαδεκατθά εμάκελα) 

- 26 3 

Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ 3 7 4 

Αξηζκφο αλαθνξψλ 99 128 9 

Πξψην/δεχηεξν/ηειεπηαίν 

φλνκα ζηηο δεκνζηεχζεηο 

1/1/0 5/0/1 3/1/0 

Παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή 

θαη Διιεληθά ζπλέδξηα 

4 29 12 

Παξαηεξήζεηο  Γεκόζηνο 
ππάιιεινο 
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ΔΗΖΓΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ζπλεθηηκώληαο ην ζπλνιηθό εξεπλεηηθό, επηζηεκνληθό θαη δηδαθηηθό έξγν 

ησλ ππνςεθίσλ θαη ην θξηηήξην σο πξνο ηε ζπλάθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ηνπ εξεπλεηηθνύ θαη δηδαθηηθνύ έξγνπ κε ην ππό πξνθήξπμε γλσζηηθό 

αληηθείκελν, νκόθσλα απνθαζίδνπλ λα θαηαηάμνπλ ηνπο ππνςεθίνπο κε ηελ αθόινπζε αμηνινγηθή ζεηξά: 

 
 

α) Αμηνινγηθή Καηάηαμε γηα ην γηα ην κάζεκα Βηνρεκεία Η (εξγ) πνπ εληάζζεηαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Υεκεία Βηνρεκεία Σξνθίκσλ 
 

1. Καθεηδή Μαξία Υξπζάλζε (αξ. πξση. αίηεζεο: 1/994/17/10/2022): Τπάξρεη κεξηθή ζπλάθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ην κάζεκα. Τπάξρεη κεξηθή 

ζπλάθεηα ζπλνιηθνύ επηζηεκνληθνύ έξγνπ. Ζ ππνςήθηα δελ έρεη απηνδύλακν δηδαθηηθό. Έρεη 3 δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

θαη ην εξεπλεηηθό ηνπ έξγν εκθαλίδεη 99 αλαθνξέο. 

 

ΑΠΠΟΡΗΠΣΟΝΣΑΗ 

1. Παλαγησηίδε Βάγηα (αξ. πξση. αίηεζεο: 1/991/17/10/2022) Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη ην ζπλνιηθό έξγν εξεπλεηηθό θαη δηδαθηηθό έξγν ηεο ππνςεθίαο 

δελ έρνπλ ζπλάθεηα κε ην κάζεκα. 

2. Κνηξέηζνπ ηακαηία  (αξ. πξση. αίηεζεο: 1/995/17/10/2022) απνξξίπηεηαη σο δεκόζηνο ππάιιεινο βάζε ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ λόκνπ          

4957/2022. 
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β) Αμηνινγηθή Καηάηαμε γηα ην κάζεκα Υεκεία Σξνθίκσλ (εξγ) πνπ εληάζζεηαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Υεκεία Βηνρεκεία Σξνθίκσλ 
 

1. Καθεηδή Μαξία Υξπζάλζε (αξ. πξση. αίηεζεο: 1/994/17/10/2022): Τπάξρεη κεξηθή ζπλάθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ην κάζεκα. Τπάξρεη κεξηθή 

ζπλάθεηα ζπλνιηθνύ επηζηεκνληθνύ έξγνπ. Ζ ππνςήθηα δελ έρεη απηνδύλακν δηδαθηηθό. Έρεη 3 δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

θαη ην εξεπλεηηθό ηνπ έξγν εκθαλίδεη 99 αλαθνξέο. 

 

ΑΠΠΟΡΗΠΣΟΝΣΑΗ 

1. Παλαγησηίδε Βάγηα (αξ. πξση. αίηεζεο: 1/991/17/10/2022) Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή θαη ην ζπλνιηθό έξγν εξεπλεηηθό θαη δηδαθηηθό έξγν ηεο 

ππνςεθίαο δελ έρνπλ ζπλάθεηα κε ην κάζεκα. 

2. Κνηξέηζνπ ηακαηία   (αξ. πξση. αίηεζεο: 1/995/17/10/2022) απνξξίπηεηαη σο δεκόζηνο ππάιιεινο βάζε ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ λόκνπ                   

  4957/2022.
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3) Γλσζηηθφ αληηθείκελν ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 

(πεξηιακβάλεη ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα: α) Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο Η θαη β) Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ 

Εσηθήο Πξνέιεπζεο ΗΗ) 
 

 

 
 

 Γξεγνξίνπ Ησάλλα 
(αξ. πξση. αίηεζεο: 1/954/07/10/2022) 

Παπιίδεο Γεκήηξηνο 
(αξ. πξση. αίηεζεο: 1/997/17/10/2022) 

Πηπρίν Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τροφίμων 
(ΑΠΘ) 

Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τροφίμων 
(ΑΠΘ) 

ΓΟΑΣΑΠ πηπρίνπ - - 
Γηδαθηνξηθφ ΟΥΗ ΝΑΙ 
ΓΟΑΣΑΠ δηδαθηνξηθνχ - - 
πλάθεηα δηδαθηνξηθνχ - ΝΑΙ 
ΜΓΔ (master) ΝΑΗ (2) ΝΑΙ 
πλάθεηα ΜΓΔ ΝΑΗ/ΟΥΗ ΝΑΙ 

Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα 

(κήλεο) 

0 20 

Γηδαζθαιία ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 
(αθαδεκατθά εμάκελα) 

2 2 

Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ 8 9 
Αξηζκφο αλαθνξψλ 39 264 

Πξψην/δεχηεξν/ηειεπηαίν 

φλνκα ζηηο δεκνζηεχζεηο 

1/2/0 3/3/0 

Παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή 
θαη Διιεληθά ζπλέδξηα 

16 39 

 

 

ΔΗΖΓΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ζπλεθηηκώληαο ην ζπλνιηθό εξεπλεηηθό, επηζηεκνληθό θαη δηδαθηηθό έξγν 

ησλ ππνςεθίσλ θαη ην θξηηήξην σο πξνο ηε ζπλάθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ηνπ εξεπλεηηθνύ θαη δηδαθηηθνύ έξγνπ κε ην ππό πξνθήξπμε γλσζηηθό 

αληηθείκελν, νκόθσλα απνθαζίδνπλ λα θαηαηάμνπλ ηνπο ππνςεθίνπο κε ηελ αθόινπζε αμηνινγηθή ζεηξά: 
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α) Αμηνινγηθή Καηάηαμε γηα ην κάζεκα Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο Η πνπ εληάζζεηαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Δπηζηήκε 

θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο 

 
1. Παπιίδεο Γεκήηξηνο (αξ. πξση. αίηεζε: 1/998/17/10/2022) Τπάξρεη ζπλάθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ην κάζεκα. Τπάξρεη ζπλάθεηα ζπλνιηθνύ 

επηζηεκνληθνύ έξγνπ. Ο ππνςήθηνο έρεη απηνδύλακν δηδαθηηθό έξγν 2 εμάκελσλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν. Ο ππνςήθηνο έρεη αμηόινγε ζπκκεηνρή ζε 

εξεπλεηηθά έξγα κεηά ηελ δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή. Έρεη 9 δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη ην εξεπλεηηθό ηνπ έξγν 

εκθαλίδεη 264 αλαθνξέο. 

ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΝΣΑΗ 

 
1. Γξεγνξίνπ Ησάλλα (αξ. πξση. αίηεζεο: 1/954/07/10/2022) Γελ θαηέρεη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. 

 
 

β) Αμηνινγηθή Καηάηαμε γηα ην κάζεκα Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο ΗΗ πνπ εληάζζεηαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

Δπηζηήκε θαη Σερλνινγία Σξνθίκσλ Εσηθήο Πξνέιεπζεο 

 
1. Παπιίδεο Γεκήηξηνο (αξ. πξση. αίηεζε: 1/998/17/10/2022) Τπάξρεη ζπλάθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ην κάζεκα. Τπάξρεη ζπλάθεηα ζπλνιηθνύ 

επηζηεκνληθνύ έξγνπ. Ο ππνςήθηνο έρεη απηνδύλακν δηδαθηηθό έξγν 2 εμάκελσλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν. Ο ππνςήθηνο έρεη αμηόινγε ζπκκεηνρή ζε 

εξεπλεηηθά έξγα κεηά ηελ δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή. Έρεη 9 δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη ην εξεπλεηηθό ηνπ έξγν 

εκθαλίδεη 264 αλαθνξέο. 

ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΝΣΑΗ 

 
1. Γξεγνξίνπ Ησάλλα (αξ. πξση. αίηεζεο: 1/954/07/10/2022) Γελ θαηέρεη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. 
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4) Γλσζηηθφ αληηθείκελν ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 

(πεξηιακβάλεη ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα: α) Σερλνινγία Γάιαθηνο Καη Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ Η θαη β) Σερλνινγία Γάιαθηνο Καη 

Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ ΗΗ) 

 
 Γξεγνξίνπ Ησάλλα 

(αξ. πξση. αίηεζεο: 1/954/07/10/2022) 
Καθεηδή Μαξία Υξπζάλζε 
(αξ. πξση. αίηεζεο: 1/994/17/10/2022) 

Παπιίδεο Γεκήηξηνο   

 (αξ. πξση. αίηεζεο: 

1/998/17/10/2022) 

Πηπρίν Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τροφίμων 
(ΑΠΘ) 

Υεκείαο 
(Παλεπηζηήκην Κξήηεο) 

Επιςτήμησ και 
Τεχνολογίασ Τροφίμων (ΑΠΘ) 

ΓΟΑΣΑΠ πηπρίνπ - - - 
Γηδαθηνξηθφ ΟΥΗ ΝΑΗ Ναι 
ΓΟΑΣΑΠ δηδαθηνξηθνχ - - - 
πλάθεηα δηδαθηνξηθνχ - ΝΑΗ/ΜΔΡΗΚΖ ΝΑΙ 
ΜΓΔ (master) ΝΑΗ (2) ΝΑΗ Ναι 
πλάθεηα ΜΓΔ ΝΑΗ/ΟΥΗ ΟΥΗ ΝΑΙ 
Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα 

(κήλεο) 

0 18 20 

Γηδαζθαιία ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε 
(αθαδεκατθά εμάκελα) 

2 - 2 

Αξηζκφο δεκνζηεχζεσλ 8 3 9 
Αξηζκφο αλαθνξψλ 39 99 264 
Πξψην/δεχηεξν/ηειεπηαίν 

φλνκα ζηηο δεκνζηεχζεηο 

1/2/0 1/1/0 3/3/0 

Παξνπζηάζεηο ζε δηεζλή 
θαη Διιεληθά ζπλέδξηα 

16 4 39 

 

 
ΔΗΖΓΖΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, θαηόπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο θαη ζπλεθηηκώληαο ην ζπλνιηθό εξεπλεηηθό, επηζηεκνληθό θαη δηδαθηηθό έξγν 

ησλ ππνςεθίσλ θαη ην θξηηήξην σο πξνο ηε ζπλάθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο θαη ηνπ εξεπλεηηθνύ θαη δηδαθηηθνύ έξγνπ κε ην ππό πξνθήξπμε γλσζηηθό 

αληηθείκελν, νκόθσλα απνθαζίδνπλ λα θαηαηάμνπλ ηνπο ππνςεθίνπο κε ηελ αθόινπζε αμηνινγηθή ζεηξά: 

α) Αμηνινγηθή Καηάηαμε γηα ην κάζεκα Σερλνινγία Γάιαθηνο Καη Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ Η πνπ εληάζζεηαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Δπηζηήκε θαη 

Σερλνινγία Γάιαθηνο 
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1. Παπιίδεο Γεκήηξηνο (αξ. πξση. αίηεζε: 1/998/17/10/2022) Τπάξρεη ζπλάθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ην κάζεκα. Τπάξρεη ζπλάθεηα ζπλνιηθνύ 

επηζηεκνληθνύ έξγνπ. Ο ππνςήθηνο έρεη απηνδύλακν δηδαθηηθό έξγν 2 εμάκελσλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν. Ο ππνςήθηνο έρεη αμηόινγε ζπκκεηνρή ζε 

εξεπλεηηθά έξγα κεηά ηελ δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή. Έρεη 9 δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη ην εξεπλεηηθό ηνπ έξγν 

εκθαλίδεη 264 αλαθνξέο. 

2. Καθεηδή Μαξία Υξπζάλζε (αξ. πξση. αίηεζεο: 1/994/17/10/2022): Τπάξρεη κεξηθή ζπλάθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ην κάζεκα. Τπάξρεη κεξηθή 

ζπλάθεηα ζπλνιηθνύ επηζηεκνληθνύ έξγνπ. Ζ ππνςήθηα δελ έρεη απηνδύλακν δηδαθηηθό. Έρεη 3 δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο 

θαη ην εξεπλεηηθό ηνπ έξγν εκθαλίδεη 99 αλαθνξέο. 

 
ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΝΣΑΗ 

1. Γξεγνξίνπ Ησάλλα (αξ. πξση. αίηεζεο: 1/954/07/10/2022) Γελ θαηέρεη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. 

 
 

β) Αμηνινγηθή Καηάηαμε γηα ην κάζεκα Σερλνινγία Γάιαθηνο Καη Γαιαθηνθνκηθψλ Πξντφλησλ ΗΗ πνπ εληάζζεηαη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν Δπηζηήκε 

θαη Σερλνινγία Γάιαθηνο 

 
1.  Παπιίδεο Γεκήηξηνο (αξ. πξση. αίηεζε: 1/998/17/10/2022) Τπάξρεη ζπλάθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ην κάζεκα. Τπάξρεη ζπλάθεηα ζπλνιηθνύ 

επηζηεκνληθνύ έξγνπ. Ο ππνςήθηνο έρεη απηνδύλακν δηδαθηηθό έξγν 2 εμάκελσλ ζε ζπλαθέο αληηθείκελν. Ο ππνςήθηνο έρεη αμηόινγε ζπκκεηνρή ζε 

εξεπλεηηθά έξγα κεηά ηελ δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή. Έρεη 9 δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο θαη ην εξεπλεηηθό ηνπ έξγν 

εκθαλίδεη 264 αλαθνξέο. 

2. Καθεηδή Μαξία Υξπζάλζε (αξ. πξση. αίηεζεο: 1/994/17/10/2022): Τπάξρεη κεξηθή ζπλάθεηα ηεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο κε ην κάζεκα. Τπάξρεη 

κεξηθή ζπλάθεηα ζπλνιηθνύ επηζηεκνληθνύ έξγνπ. Ζ ππνςήθηα δελ έρεη απηνδύλακν δηδαθηηθό. Έρεη 3 δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε 

θξηηέο θαη ην εξεπλεηηθό ηνπ έξγν εκθαλίδεη 99 αλαθνξέο. 

 
ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΝΣΑΗ 

1. Γξεγνξίνπ Ησάλλα (αξ. πξση. αίηεζεο: 1/954/07/10/2022) Γελ θαηέρεη δηδαθηνξηθή δηαηξηβή. 


