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ΤΜΗΜΑ  
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ  
2020-2021 
(πρώτη αξιολογική κατάταξη) 
 
Κριτήρια αξιολόγησης  
Τα κριτήρια αξιολόγησης συνάδουν τόσο µε αντικειµενικά κριτήρια αξιολόγησης άλλων πανεπιστηµιακών τµηµάτων του ΔΙΠΑΕ όσο και άλλων 
πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων και αφορούν σε συναφείς τίτλους σπουδών, διδακτική και επαγγελµατική εµπειρία, δηµοσιευµένο επιστηµονικό έργο και 
ερευνητική εµπειρία. Ειδικότερα η αξιολόγηση του διδακτικού έργου βάσει αποδεικτικών προϋπηρεσίας έχει υπολογιστεί σε αριθµό εξαµήνων πλήρους 
απασχόλησης 16  εβδοµαδιαίων ωρών βάσει της συναφής και µη συναφής διδακτικής εµπειρίας ανά εβδοµάδα σε τριτοβάθµια εκπαίδευση. Η συναφής στο 
γνωστικό αντικείµενο επαγγελµατική και ερευνητική εµπειρία τεκµηριώνεται ετησίως βάσει αντίστοιχων παραστατικών και βεβαιώσεων. Η τεκµηρίωση του 
επιστηµονικού κύρους του υποψηφίου πραγµατοποιείται βάσει  δηµοσιεύσεων σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές, δηµοσιεύσεων σε 
πρακτικά διεθνούς κύρους συνεδρίων µε κριτές, συµµετοχής σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα, κ.ά. κατά το άρθρο 29 του Ν. 4009/2011. 
 
Περίοδος ενστάσεων 
Κατά των προσωρινών πινάκων χωρεί ένσταση, εντός 5 εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Τµήµατος, δηλαδή από την 
Πέµπτη 3-12-2020. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην Γραµµατεία του Τµήµατος µε e-mail. Οι πίνακες µε την αναλυτική καταγραφή των στοιχείων των 
υποψηφίων υπάρχουν σε ηλεκτρονική µορφή στη Γραµµατεία του Τµήµατος και είναι προσβάσιµοι στους υποψήφιους, µετά από αίτηση τους. 

 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 
ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ  
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ΔΙΠΑΕ – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
      

1 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Εφαρµογές Γλυπτικής, Πλαστικής και Κεραµικής στην Διακόσµηση Χώρων 

Αξιολογική 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και δηµοσιευµένου 

έργου (0-24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 

εµπειρία (0-24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσει
ς σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος (0-
10)** 

Σύνολο 

1	 Κοταμανίδου	
Νεκταρία	

✔	 24	 5,9	 12	 5	 -	 -	 46,9	

2	 Τυρίμος	Τάσος	 ✔	 -	 3,1	 12	 10	 2	 -	 27,1	

3	 Luigi	Caroline	 ✔	 -	 5,7	 -	 5,5	 4	 -	 15,2	

* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- 
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2 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Σχεδιαστική Μεθοδολογία,  Αρχιτεκτονική Σχεδίαση µε Η/Υ  & Βασικές Αρχές Φωτορεαλισµού 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 

εµπειρία (0-24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 

συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

1	 ΠΑΠΑΓΟΥΤΗΣ	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

✔ -	 24	 12	 10	 -	 -	 46	

2	 ΧΡΥΣΙΚΟΥ	ΝΑΤΑΛΙΑ	 ✔ -	 13,4	 12	 10	 -	 1	 36,4	

3	 ΜΗΤΡΟΥ	ΔΩΡΟΘΕΑ	 ✔ -	 -	 -	 -	 -	 -	 0	

4	 ΕΥΘΥΜΙΟΥ	ΕΥΤΥΧΙΟΣ	 -	 -		 -		 	-	 -		 -		 -		 	-	

5	 ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ	
ΓΕΩΡΓΙΟΣ	

-		 -		 -		 	-	 	-	 -		 -		 -		

	 	  	 	 	 	 	 	 	
* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
ΠΑΠΑΓΟΥΤΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:		Συνάφεια	πτυχίου	και	μεταπτυχιακού.	Η	διδακτική	εμπειρία	έχει	υπολογιστεί	σε	αριθμό	εξαμήνων	πλήρους	απασχόλησης	16		εβδομαδιαίων	ωρών	βάσει	της	συναφής	και	μη	συναφής	
διδακτικής	εμπειρίας	ανά	εβδομάδα	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	κριτήρια.	Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	δεν	βεβαιώνεται	επιστημονική	δημοσίευση	σε	περιοδικό/συνέδριο,	δεν	
βεβαιώνεται	συμμετοχή	σε	ερευνητικό	πρόγραμμα	και	βεβαιώνεται	άνω	των	10	ετών	επαγγελματική	εμπειρία.			
ΧΡΥΣΙΚΟΥ	ΝΑΤΑΛΙΑ:	Συνάφεια	πτυχίου	και	μεταπτυχιακού.	Η	διδακτική	εμπειρία	έχει	υπολογιστεί	σε	αριθμό	εξαμήνων	πλήρους	απασχόλησης	16		εβδομαδιαίων	ωρών	βάσει	της	συναφής	και	μη	συναφής	διδακτικής	
εμπειρίας	ανά	εβδομάδα	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	κριτήρια.	Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	δεν	βεβαιώνεται	επιστημονική	δημοσίευση	σε	περιοδικό/συνέδριο,	βεβαιώνεται	1	
συμμετοχή	σε	ερευνητικά	προγράμματα	και	βεβαιώνεται	άνω	των	10	ετών	επαγγελματική	εμπειρία.			
ΜΗΤΡΟΥ	ΔΩΡΟΘΕΑ:	Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	δεν	βεβαιώνεται	επαγγελματική	εμπειρία,	δημοσίευση/ανακοίνωση	σε	διεθνές	επιστημονικό	περιοδικό	ή	συνέδριο	και	διδακτική	εμπειρία	σε	τριτοβάθμια	
εκπαίδευση.	
ΕΥΘΥΜΙΟΥ	ΕΥΤΥΧΙΟΣ:	Δεν	πληροί	τη	βασική	προϋπόθεση	της	συνάφειας	του	βασικού	τίτλου	σπουδών	και	ως	εκ	τούτου	δεν	λαμβάνεται	υπόψη	στην	αξιολόγηση.	
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ:	Διδάσκει	στο	τμήμα	ΕΑ	με	σύμβαση	«διδακτόρων	για	απόκτηση	ακαδημαϊκής	εμπειρίας»	που	απαγορεύει	την	περαιτέρω	απασχόλησή	του	με	διδασκαλία	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	και	ως	
εκ	τούτου	δεν	λαμβάνεται	υπόψη	στην	αξιολόγηση.	
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3 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Βασικές Αρχές Οπτικής Γλώσσας & Χρωµατικές Εφαρµογές στον Τρισδιάστατο  Χώρο 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής 
τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 

εµπειρία (0-24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 

συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

1	 Πανουτσοπούλο
υ	Χριστίνα	

✔	 -	 7,3	 12	 10	 1	 -	 30,3	

* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- 
 

 
 

4 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Υλικά Διακόσµησης & Οικοδοµικής 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 

εµπειρία (0-24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 

συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

1	 Παντελαίος	
Νίκος	

✔	 -	 16,9	 -	 10	 -	 -	 26,9	

* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- 
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5 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Χρώµα στον Αρχιτεκτονικό Χώρο 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 

εµπειρία (0-24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

1	 Τσιρίκα	
Βασιλική	

✔	 -	 6,7	 12	 10	 -	 -	 28,7	

2	 Κασιμάτη	Ελένη	 ✔	 -	 -	 6	 5	 5	 -	 16	

* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
ΚΑΣΙΜΑΤΗ	ΕΛΕΝΗ:	Μερική	συνάφεια	μεταπτυχιακού	και	επαγγελματικής	εμπειρίας	

 

 
 
 
 
 
 



6 
ΔΙΠΑΕ – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
      
 

6 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Δοµική Τέχνη, Οικοδοµικές  Λεπτοµέρειες, Ελαφρές &  Μεταβλητές Κατασκευές 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 
εµπειρία (0-

24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

1	 Πολυράβας	
Γεωργιος	

✔	 24	 1,6	 12	 10	 8	 -	 55,6	

2	 ΠΑΠΑΓΟΥΤΗΣ	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

✔	 -	 24	 12	 10	 -	 -	 46	

3	 ΧΡΥΣΙΚΟΥ	
ΝΑΤΑΛΙΑ	

✔	 -	 13,4	 12	 10	 -	 1	 36,4	

4	 Μαρίνου	
Ευαγγελία	

✔	 -	 10,9	 12	 10	 1	 -	 33,9	

5	 Σπέντζα	Μαρία	 ✔	 -	 5,6	 12	 10	 6	 		 33,6		

6	 ΜΗΤΡΟΥ	
ΔΩΡΟΘΕΑ	

✔	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0	

* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΜΗΤΡΟΥ	ΔΩΡΟΘΕΑ:	Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	δεν	βεβαιώνεται	επαγγελματική	εμπειρία,	δημοσίευση/ανακοίνωση	σε	διεθνές	επιστημονικό	περιοδικό	ή	συνέδριο	και	διδακτική	εμπειρία	σε	
τριτοβάθμια	εκπαίδευση	
ΧΡΥΣΙΚΟΥ	ΝΑΤΑΛΙΑ:	Συνάφεια	πτυχίου	και	μεταπτυχιακού.	Η	διδακτική	εμπειρία	έχει	υπολογιστεί	σε	αριθμό	εξαμήνων	πλήρους	απασχόλησης	16		εβδομαδιαίων	ωρών	βάσει	της	συναφής	και	μη	συναφής	διδακτικής	
εμπειρίας	ανά	εβδομάδα	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	κριτήρια.	Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	δεν	βεβαιώνεται	επιστημονική	δημοσίευση	σε	περιοδικό/συνέδριο,	βεβαιώνεται	1	
συμμετοχή	σε	ερευνητικά	προγράμματα	και	βεβαιώνεται	άνω	των	10	ετών	επαγγελματική	εμπειρία.	
 

 
 
 
 
 



7 
ΔΙΠΑΕ – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
      

7 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Ιστορία Τέχνης & Αρχιτεκτονικής µέχρι τον 20ο αιώνα 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 

εµπειρία (0-24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε 

συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

1	 Σαμσάρης	
Πέτρος	

✔	 24	 5,5	 -	 10	 20	 10	 69,5	

2	 Γαβριηλίδου	
Ελευθερία	

✔	 -	 -	 6	 3	 5	 1	 15	

* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:	Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	βεβαιώνεται	επαγγελματική	εμπειρία	και	δεν	βεβαιώνεται	διδακτική	εμπειρία	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση.	Μερική	
συνάφεια	μεταπτυχιακού	τίτλου		

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
ΔΙΠΑΕ – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
      

8 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Ιστορία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής, Μοντερνισµός  και Σύγχρονες Τάσεις 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 

εµπειρία (0-24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

1	 Παντελίδου	
Χαρίκλεια	

✔	 12	 12,1	 -	 5	 20	 3	 52,1	

2	 Λάσκαρης	
Κωνσταντίνος	

✔	 -	 1,8	 6	 5	 1	 -	 13,8	

3	 Γαβριηλίδου	
Ελευθερία	

✔	 -	 -	 6	 3	 5	 1	 15	

* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:	Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	βεβαιώνεται	επαγγελματική	εμπειρία	και	όχι	διδακτική	εμπειρία	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	Μερική	συνάφεια	
μεταπτυχιακού		
ΛΑΣΚΑΡΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:	Μερική	συνάφεια	μεταπτυχιακού	και	επαγγελματικής	εμπειρίας 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
ΔΙΠΑΕ – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
      

9 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αρχιτεκτονικός σχεδιασµός  Εσωτερικού Χώρου Κατοικίας  και Γενικές Συνθετικές Αρχές 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 

εµπειρία (0-24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

	 Παπαγούτης	
Κωνσταντίνος	

✔	 -	 24	 12	 10	 -	 -	 46	

	 Παντελίδου	
Χαρίκλεια	

✔	 12	 9,7	 -	 5	 10	 3	 39,7	

	 Σπέντζα		
Μαρία	

✔	 -	 5,6	 12	 10	 6	 -	 33,6	

	
Μαρίνου		
Ευαγγελία	 ✔	 -	 10,9	 6	 10	 4	 -	 30,9	

	
Πανουτσοπούλο

υ	Χριστίνα	
✔	 -	 7,3	 12	 10	 1	 -	 30,3	

	
Τυρίμος		
Τάσος	 ✔	 -	 3,1	 6	 5	 2	 -	 16,1	

	
Γαβριηλίδου	
Ελευθερία	 ✔	 -	 -	 6	 3	 5	 1	 15	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:	Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	βεβαιώνεται	επαγγελματική	εμπειρία	και	όχι	διδακτική	εμπειρία	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση.	Μερική	συνάφεια	
μεταπτυχιακού.	Η	ερευνητική	εμπειρία	βεβαιώνεται	από	τις	επισυναπτόμενες	συμβάσεις.	 
ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Μερική συνάφεια µεταπτυχιακού. Δεν προκύπτει ερευνητική εµπειρία από τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά.  
ΜΗΤΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ:	δεν	βεβαιώνεται	διδακτική	εμπειρία.	Δεν	βεβαιώνεται	μεταπτυχιακός	τίτλος	σπουδών.		 

 



10 
ΔΙΠΑΕ – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
      

10 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Εσωτερική Αρχιτεκτονική &  Διακόσµηση Εµπορικών Χώρων, Εκπαιδευτικών, Πολιτιστικών & Αθλητικών  
Εγκαταστάσεων 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 
εµπειρία (0-

24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

	
Παντελίδου	
Χαρίκλεια	 ✔	 24	 9,7	 -	 5	 10	 3	 51,7	

	
Παπαγούτης	
Κωνσταντίνος	 ✔	 -	 24	 12	 10	 -	 -	 46	

	
Χρυσικού		
Ναταλία	 ✔	

-	 13,4	 12	 10	 -	 1	 36,4	

	
Σπέντζα		
Μαρία	 ✔	 -	 5,6	 12	 10	 6	 -	 33,6	

	 Μαρίνου		
Ευαγγελία	 ✔	 -	 10,9	 6	 10	 4	 -	 30,9	

	 Πανουτσοπούλ
ου	Χριστίνα	

✔	 -	 7,3	 12	 10	 1	 -	 30,3	

	 Τυρίμος		
Τάσος	 ✔	 -	 3,1	 6	 5	 2	 -	 16,1	

	 Μήτρου		
Δωροθέα	

✔	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0	

* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
ΧΡΥΣΙΚΟΥ	ΝΑΤΑΛΙΑ:	Συνάφεια	πτυχίου	και	μεταπτυχιακού.	Η	διδακτική	εμπειρία	έχει	υπολογιστεί	σε	αριθμό	εξαμήνων	πλήρους	απασχόλησης	16		εβδομαδιαίων	ωρών	βάσει	της	συναφής	και	μη	συναφής	διδακτικής	
εμπειρίας	ανά	εβδομάδα	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	κριτήρια.	Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	δεν	βεβαιώνεται	επιστημονική	δημοσίευση	σε	περιοδικό/συνέδριο,	βεβαιώνεται	1	
συμμετοχή	σε	ερευνητικά	προγράμματα	και	βεβαιώνεται	άνω	των	10	ετών	επαγγελματική	εμπειρία.	
ΜΗΤΡΟΥ	ΔΩΡΟΘΕΑ:	Δεν	βεβαιώνεται	διδακτική	εμπειρία.	Δεν	βεβαιώνεται	μεταπτυχιακός	τίτλος	σπουδών.	 
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11 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Εικαστικές Συνθέσεις στον  Σχεδιασµό και την Διακόσµηση  του Αρχιτεκτονικού Χώρου 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 
εµπειρία (0-

24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

1	 Κοταμανίδου	
Νεκταρία	

✔	 24	 5,9	 12	 5	 -	 -	 46,9	

2	 Τυρίμος	Τάσος	 ✔	 -	 6,2	 12	 10	 2	 -	 30,7	

3	 Παντελαίος	
Νίκος	

✔	 -	 16,9	 -	 10	 -	 -	 26,9	

4	 ΤΣΙΡΙΚΑ	
ΒΑΣΙΛΙΚΗ	

✔	 -	 6,1	 12	 5	 -	 -	 23,1	

5	 Λάσκαρης	
Κωνσταντίνος	

✔	 -	 0,8	 12	 10	 -	 -	 22,8	

6	 ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	

✔	 -	 4,5	 12	 5	 -	 -	 21,5	

7	 Κασιμάτη	Ελένη	 ✔	 -	 -	 6	 10	 5	 -	 21	

8	 Luigi	Caroline	 ✔	 -	 5,7	 -	 5,5	 4	 -	 15,2	

9	 Μήτρου	
Δωροθέα	

✔	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
ΚΑΣΙΜΑΤΗ	ΕΛΕΝΗ	Το	μεταπτυχιακό	είναι	εν	μέρει	συναφές	με	το	αντικείμενο	
ΜΗΤΡΟΥ	ΔΩΡΟΘΕΑ:	Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	δεν	βεβαιώνεται	επαγγελματική	εμπειρία,	δημοσίευση/ανακοίνωση	σε	διεθνές	επιστημονικό	περιοδικό	ή	συνέδριο	και	διδακτική	εμπειρία	σε	
τριτοβάθμια	εκπαίδευση.	
ΤΣΙΡΙΚΑ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ:	Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα/παραστατικά		στα	πλαίσια	της	εν	λόγω	αξιολόγησης	βεβαιώνεται	περιορισμένη	επαγγελματική	εμπειρία		σε		συνάφεια	με	το	γνωστικό	αντικείμενο	
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:	Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα/παραστατικά		στα	πλαίσια	της	εν	λόγω	αξιολόγησης	βεβαιώνεται	περιορισμένη	επαγγελματική	εμπειρία		σε		συνάφεια	με	το	γνωστικό	
αντικείμενο.	
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12 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Εφαρµογές Υφάσµατος στην  Διακόσµηση Εσωτερικών  Χώρων 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 
εµπειρία (0-

24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	
* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Δεν υπάρχει υποψηφιότητα για το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο 
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13 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Εφαρµογές Έξυπνων Συστηµάτων Σχεδιασµού Εσωτερικών Χώρων 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 
εµπειρία (0-

24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	
* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Δεν υπάρχει υποψηφιότητα για το συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο 

 

14 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Σχεδιασµός Επίπλου 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 
εµπειρία (0-

24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

	
ΚΩΣΤΑΣ	

ΘΕΟΔΩΡΟΣ	 ✔	 -	 18,8	 12	 -	 1	 -	 31,8	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ; 
ΚΩΣΤΑΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Συνάφεια	πτυχίου	και	μεταπτυχιακού.	Η	διδακτική	εμπειρία	έχει	υπολογιστεί	σε	αριθμό	εξαμήνων	πλήρους	απασχόλησης	16		εβδομαδιαίων	ωρών	βάσει	της	συναφής	και	μη	συναφής	διδακτικής	
εμπειρίας	ανά	εβδομάδα	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	κριτήρια.		Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	στα	πλαίσια	της	εν	λόγω	αξιολόγησης	δεν	βεβαιώνεται	επαγγελματική	εμπειρία	ή	
συμμετοχή	σε	ερευνητικό	πρόγραμμα,	ενώ	βεβαιώνεται		1	εισήγηση	σε	διεθνές	συνέδριο. 
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15 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Βιοµηχανικός Σχεδιασµός  Design και Βιοµηχανικός Σχεδιασµός µέσω Η/Υ 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 
εµπειρία (0-

24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

1	
ΚΩΣΤΑΣ	

ΘΕΟΔΩΡΟΣ	 ✔	 -	 18,8	 12	 -	 1	 -	 31,8	

2	
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	

ΧΡΗΣΤΟΣ	
	

✔	 -	 0,8	 6	 -	 -	 -	 6,8	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΚΩΣΤΑΣ	ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Συνάφεια	πτυχίου	και	μεταπτυχιακού.	Η	διδακτική	εμπειρία	έχει	υπολογιστεί	σε	αριθμό	εξαμήνων	πλήρους	απασχόλησης	16		εβδομαδιαίων	ωρών	βάσει	της	συναφής	και	μη	συναφής	διδακτικής	
εμπειρίας	ανά	εβδομάδα	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	κριτήρια.		Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	στα	πλαίσια	της	εν	λόγω	αξιολόγησης	δεν	βεβαιώνεται	επαγγελματική	εμπειρία	ή	
συμμετοχή	σε	ερευνητικό	πρόγραμμα,	ενώ	βεβαιώνεται		1	εισήγηση	σε	διεθνές	συνέδριο. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ	ΧΡΗΣΤΟΣ: Συνάφεια	πτυχίου	και	το		μεταπτυχιακό	δεν	είναι	απολύτως	συναφές	με	το	γνωστικό	αντικείμενο.	Η	διδακτική	εμπειρία	έχει	υπολογιστεί	σε	αριθμό	εξαμήνων	πλήρους	απασχόλησης	16		
εβδομαδιαίων	ωρών	βάσει	της	συναφής	και	μη	συναφής	διδακτικής	εμπειρίας	ανά	εβδομάδα	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	κριτήρια.		Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	στα	πλαίσια	
της	εν	λόγω	αξιολόγησης	βεβαιώνεται	περιορισμένη	επαγγελματική	εμπειρία	ενώ	δεν	βεβαιώνεται		δημοσίευση	/	συνέδριο	ή	ερευνητική	εμπειρία. 
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16 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Εικαστική Σύνθεση, Επεξεργασία Φωτορεαλισµού  & Φωτογραφιών 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 
εµπειρία (0-

24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

1	 ΤΣΙΡΙΚΑ	
ΒΑΣΙΛΙΚΗ	 ✔	 -	 5,9	 12	 5	 -	 -	 22,9	

2	 ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	 ✔	 -	 4,5	 12	 5	 -	 -	 21,5	

3	
ΜΗΤΡΟΥ	
ΔΩΡΟΘΕΑ	 ✔	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΤΣΙΡΙΚΑ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ:	Συνάφεια	πτυχίου	και	μεταπτυχιακού.	Η	διδακτική	εμπειρία	έχει	υπολογιστεί	σε	αριθμό	εξαμήνων	πλήρους	απασχόλησης	16		εβδομαδιαίων	ωρών	βάσει	της	συναφής	και	μη	συναφής	διδακτικής	
εμπειρίας	ανά	εβδομάδα	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	κριτήρια.		Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	στα	πλαίσια	της	εν	λόγω	αξιολόγησης	δεν	βεβαιώνεται	σε	όλα	τα	παραστατικά	
απόλυτη	συνάφεια	επαγγελματικής	εμπειρίας	με	την	Εικαστική	Σύνθεση,	Επεξεργασία	Φωτορεαλισμού		&	Φωτογραφιών	ενώ	δεν	βεβαιώνεται		δημοσίευση	/	συνέδριο	ή	ερευνητική	εμπειρία.	
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:	Συνάφεια	πτυχίου	και	μεταπτυχιακού.	Η	διδακτική	εμπειρία	έχει	υπολογιστεί	σε	αριθμό	εξαμήνων	πλήρους	απασχόλησης	16		εβδομαδιαίων	ωρών	βάσει	της	συναφής	και	μη	συναφής	
διδακτικής	εμπειρίας	ανά	εβδομάδα	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	κριτήρια.		Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	στα	πλαίσια	της	εν	λόγω	αξιολόγησης	δεν	βεβαιώνεται	σε	όλα	τα	
παραστατικά	απόλυτη	συνάφεια	επαγγελματικής	εμπειρίας	με	την	Εικαστική	Σύνθεση,	Επεξεργασία	Φωτορεαλισμού		&	Φωτογραφιών	ενώ	δεν	βεβαιώνεται		δημοσίευση	/	συνέδριο	ή	ερευνητική	εμπειρία.	
ΜΗΤΡΟΥ	ΔΩΡΟΘΕΑ:	Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	δεν	βεβαιώνεται	επαγγελματική	εμπειρία,	δημοσίευση/ανακοίνωση	σε	διεθνές	επιστημονικό	περιοδικό	ή	συνέδριο	και	διδακτική	εμπειρία	σε	
τριτοβάθμια	εκπαίδευση.	
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17 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Εσωτερική Αρχιτεκτονική &  Διακόσµηση Παραδοσιακών  Κτιρίων 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής 
τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 
εµπειρία (0-

24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

1	 Πανουτσοπούλου	
Χριστίνα	

✔	 -	 7,3	 12	 10	 1	 -	 30,3	

* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
ΔΙΠΑΕ – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
      

 
18 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Πλαστική Μακέτα - Μοντελοποίηση, Τρισδιάστατη  Απεικόνιση & Εκτύπωση 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 
εµπειρία (0-

24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

	
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ	

ΝΙΚΟΣ	 ✔	 -	 15,6	 	 10	 -	 -	 25,6	

	 ΤΣΙΡΙΚΑ	
ΒΑΣΙΛΙΚΗ	 ✔	 -	 4	 6	 1	 -	 -	 11	

	 ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	 ✔	 -	 2,6	 6	 1	 -	 -	 9,6	

	 ΕΥΘΥΜΙΟΥ	
ΕΥΤΥΧΙΟΣ	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 0	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ	ΝΙΚΟΣ:	Συνάφεια	πτυχίου.	Δεν	έχει	μεταπτυχιακό.	Η	διδακτική	εμπειρία	έχει	υπολογιστεί	σε	αριθμό	εξαμήνων	πλήρους	απασχόλησης	16		εβδομαδιαίων	ωρών	βάσει	της	συναφής	και	μη	συναφής	
διδακτικής	εμπειρίας	ανά	εβδομάδα	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	κριτήρια.		Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	στα	πλαίσια	της	εν	λόγω	αξιολόγησης	βεβαιώνεται	πλήρης	
επαγγελματική	εμπειρία	άνω	των	10	ετών	με	συνάφεια	στο	γνωστικό	αντικείμενο.	Δεν	βεβαιώνεται		δημοσίευση	/	συνέδριο	ή	ερευνητική	εμπειρία.	
ΤΣΙΡΙΚΑ	ΒΑΣΙΛΙΚΗ:	Συνάφεια	πτυχίου	και	και	το		μεταπτυχιακό	δεν	είναι	απολύτως	συναφές	με	το	γνωστικό	αντικείμενο.		Η	διδακτική	εμπειρία	έχει	υπολογιστεί	σε	αριθμό	εξαμήνων	πλήρους	απασχόλησης	16		
εβδομαδιαίων	ωρών	βάσει	της	συναφής	και	μη	συναφής	διδακτικής	εμπειρίας	ανά	εβδομάδα	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	κριτήρια.		Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα/παραστατικά		
στα	πλαίσια	της	εν	λόγω	αξιολόγησης	βεβαιώνεται	πολύ	περιορισμένη	επαγγελματική	εμπειρία		σε		συνάφεια	με	την	Πλαστική	Μακέτα	ενώ	δεν	βεβαιώνεται		δημοσίευση	/	συνέδριο	ή	ερευνητική	εμπειρία. 
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ:	Συνάφεια	πτυχίου	και	και	το		μεταπτυχιακό	δεν	είναι	απολύτως	συναφές	με	το	γνωστικό	αντικείμενο.		Η	διδακτική	εμπειρία	έχει	υπολογιστεί	σε	αριθμό	εξαμήνων	πλήρους	
απασχόλησης	16		εβδομαδιαίων	ωρών	βάσει	της	συναφής	και	μη	συναφής	διδακτικής	εμπειρίας	ανά	εβδομάδα	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	κριτήρια.		Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	
έγγραφα/παραστατικά		στα	πλαίσια	της	εν	λόγω	αξιολόγησης	βεβαιώνεται	πολύ	περιορισμένη	επαγγελματική	εμπειρία		σε		συνάφεια	με	την	Πλαστική	Μακέτα	ενώ	δεν	βεβαιώνεται		δημοσίευση	/	συνέδριο	ή	
ερευνητική	εμπειρία.		
ΕΥΘΥΜΙΟΥ	ΕΥΤΥΧΙΟΣ:	Δεν	πληροί	τη	βασική	προϋπόθεση	της	συνάφειας	του	βασικού	τίτλου	σπουδών	και	ως	εκ	τούτου	δεν	λαμβάνεται	υπόψη	στην	αξιολόγηση.	
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19 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αρχές Κοινωνιολογίας και  Ψυχολογίας Εσωτερικού Χώρου 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 

εµπειρία (0-24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

 
Παντελίδου 
Χαρίκλεια ✔	 24	 9,7	 -	 5	 20	 3	 61.7	

 
Καρυπίδου  
Θεοδώρα ✔	 -	 -	 12	 1	 1	 -	 14	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ: Βεβαιώνονται περισσότερες από είκοσι (20) δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, συλλογικούς τόµους / ανακοινώσεις σε συνέδρια. Στο βιογραφικό σηµείωµα αναφέρονται τέσσερα (03) ερευνητικά 
προγράµµατα, τα οποία βεβαιώνονται από συµβάσεις/βεβαιώσεις ΕΛΚΕ.  
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20 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  
Ειδικές Εφαρµογές Σχεδιασµού Εσωτερικών Χώρων µε Ενεργειακά Κριτήρια 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 
εµπειρία (0-

24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

 
Μαρίνου  
Ευαγγελία ✔ - 10,9 12	 10	 4 -	 36,9	

 
Σαφούρη  
Γεωργία ✔	 24	 0,4	 -	 -	 7	 -	 31,4	

 
Μερτζιανης 
Κωνσταντίνος ✔	 -	 2,1	 6	 10	 -	 -	 18,1	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΑΦΟΥΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: Δεν προκύπτει ερευνητική εµπειρία από τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά. Δεν προκύπτει συναφής επαγγελµατική εµπειρία από τα επισυναπτόµενα δικαιολογητικά.    
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Μερική συνάφεια µεταπτυχιακού. Δεν βεβαιώνονται επιστηµονικές δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια. Δεν βεβαιώνεται ερευνητική εµπειρία. 

 
 
 
 
 



20 
ΔΙΠΑΕ – ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
      

21 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Ειδικές Εφαρµογές Διαµόρφωσης Εξωτερικών  Χώρων 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 
εµπειρία (0-

24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

	
Χρυσικού  
Ναταλία ✔	 -	 13,4	 12	 10	 -	 1	 36,4	

	 Γαβριηλίδου 
Ελευθερία	 ✔	 -	 -	 12	 3	 5	 1	 21	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΧΡΥΣΙΚΟΥ	ΝΑΤΑΛΙΑ:	Συνάφεια	πτυχίου	και	μεταπτυχιακού.	Η	διδακτική	εμπειρία	έχει	υπολογιστεί	σε	αριθμό	εξαμήνων	πλήρους	απασχόλησης	16		εβδομαδιαίων	ωρών	βάσει	της	συναφής	και	μη	συναφής	διδακτικής	
εμπειρίας	ανά	εβδομάδα	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	κριτήρια.	Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	δεν	βεβαιώνεται	επιστημονική	δημοσίευση	σε	περιοδικό/συνέδριο,	βεβαιώνεται	1	
συμμετοχή	σε	ερευνητικά	προγράμματα	και	βεβαιώνεται	άνω	των	10	ετών	επαγγελματική	εμπειρία. 
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ	ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:	Στο	βιογραφικό	σημείωμα	αναφέρεται	συμμετοχή	σε	τρία	(03)	ερευνητικά	προγράμματα	ενώ	βεβαιώνεται	ένα	(01)	με	σύμβαση.	Βεβαιώνεται	επαγγελματική	εμπειρία	τριών	(03)	ετών,	από	
τα	επισυναπτόμενα	δικαιολογητικά. 
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22 ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Ειδικές Εφαρµογές Φωτισµού  Εσωτερικών Χώρων 

Αξιολογικ
ή 
κατάταξη 

 
 

Ονοµατεπώνυµο 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ   

Βασικός 
συναφής τίτλος 
σπουδών 

Συνάφεια διδακτορικής 
διατριβής και 

δηµοσιευµένου έργου (0-
24) 

Προηγούµενη 
διδακτική 
εµπειρία (0-

24)* 

Κάτοχος συναφούς 
µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών (0-12) 

Συναφής 
επαγγελµατική- 
εµπειρία (0-10)** 

Συναφείς επιστηµονικές 
δηµοσιεύσεις/ανακοινώσεις 
σε συνέδρια (0-20)*** 

Συναφής ερευνητική 
εµπειρία ή/και 

µεταδιδακτορικός τίτλος 
(0-10)** 

Σύνολο 

	 ΣΠΕΝΤΖΑ	
ΜΑΡΙΑ	 ✔	 -	 4,6	 12	 10	 6	 -	 32,6	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
* Μία (1) µονάδα ανά µη συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε) - Δύο (2) µονάδες ανά συναφές εξαµηνιαίο µάθηµα (Θ ή Θ+Ε). Στην περίπτωση διδασκαλίας µόνο του Εργαστηριακού µαθήµατος (και όχι του Θεωρητικού) λαµβάνεται το 
ήµισυ των παραπάνω βαθµών. Μέγιστος αριθµός αξιολογούµενων µαθηµάτων: 12 εξαµηνιαία µαθήµατα 
** Μία (1) µονάδα ανά έτος επαγγελµατικής εµπειρίας ή ερευνητικής εµπειρίας (πχ. συµµετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράµµατα ή ερευνητικά κέντρα) 
*** Μία (1) µονάδα ανά επιστηµονική δηµοσίευση σε διεθνούς κύρους επιστηµονικά περιοδικά µε κριτές ή ανά ανακοίνωση/δηµοσίευση σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων µε κριτές 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
ΣΠΕΝΤΖΑ	ΜΑΡΙΑ	:	Συνάφεια	πτυχίου	και	μεταπτυχιακού.	Η	διδακτική	εμπειρία	έχει	υπολογιστεί	σε	αριθμό	εξαμήνων	πλήρους	απασχόλησης	16		εβδομαδιαίων	ωρών	βάσει	της	συναφής	και	μη	συναφής	διδακτικής	
εμπειρίας	ανά	εβδομάδα	σε	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω	κριτήρια.		Σύμφωνα	με	τα	κατατεθειμένα	έγγραφα	στα	πλαίσια	της	εν	λόγω	αξιολόγησης	βεβαιώνεται	πλήρης	επαγγελματική	εμπειρία	
άνω	των	10	ετών	με	συνάφεια	στο	γνωστικό	αντικείμενο.	Βεβαιώνονται	6		δημοσιεύσεις	σε	διεθνούς	κύρους	επιστημονικά	περιοδικά.	Δεν	βεβαιώνεται	ερευνητική	εμπειρία. 
 

 
Η επιτροπή αξιολόγησης 
 
1. Δέσποινα Ζαβράκα   2. Παρασκευή Κερτεµελίδου   3. Στέλιος Κουζελέας

 
Επίκουρη καθηγήτρια   Επίκουρη καθηγήτρια    Επίκουρος καθηγητής 


