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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Ε-

μπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδο-

νίας 2017-18". 

 Προς : τη Γραμματεία του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων 

  Δευτέρα, 18-09-2017 

Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
υποβολή προτάσεων Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας σε μαθήματα των προπτυχιακών σπουδών 
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποί-
ησης της πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες 
Κατόχους Διδακτορικού στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 2017-18» (MIS 5009402), της ΕΥΔ του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μά-
θηση», η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμό 6/23.03.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μα-
κεδονίας, αποτελούμενη από τους : 

(α) Σωτήριο Δημητριάδη, Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκη-
σης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 

(β) Παναγιώτη Παντελίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και  

(γ) Νικόλαο Γιοβάνη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 

συνεδρίασε σήμερα 18/09/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο γραφείο της Προέδρου του 
Τμήματος, με σκοπό την εξέταση των δικαιολογητικών και τη σύνταξη του πίνακα αξιολογικής 
κατάταξης των υποψηφίων ανά μάθημα. Μετά την παραλαβή των φακέλων και τον έλεγχό τους, 
η Επιτροπή αξιολόγησης συνέταξε τον παρακάτω πίνακα Α των υποψηφίων (με αλφαβητική 
σειρά), που υπέβαλαν σχετική πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για το μάθημα με τίτλο 
‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση’, του Ε’ εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, που περιλαμβάνεται στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 11/15-06-2017 απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης του Τμήματος. 

Πίνακας Α : Προτάσεις υποψηφίων που υποβλήθηκαν 

α/α Τίτλος Μαθήματος Υποψήφιος / Α.Π. 

1. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Α.Π. : 5336/5-9-2017 

ΝΕΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Α.Π. : 5270/4-9-2017 

Ύστερα από λεπτομερή έλεγχο όλων των δικαιολογητικών των υποψηφίων, που κατατέθηκαν, η 
Επιτροπή συνέταξε τον συγκεντρωτικό πίνακα (πίνακας Β), που ακολουθεί, με τα τυπικά και ου-
σιαστικά προσόντα των υποψηφίων, που αποτελούν τυπικές προϋποθέσεις για την επιλογή τους 
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ή κριτήρια αξιολόγησης της υποψηφιότητάς τους, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος, δηλαδή : (α) τις σπουδές, την ημερομηνία κτήσης του διδακτορικού τους διπλώματος 
(μετά την 1-1-2007), τη συνάφεια του αντικειμένου του διδακτορικού τους με το μάθημα και την 
υποβολή σχετικής Πρότασης Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για το μάθημα (πίνακας Β1), (β) την 
επαγγελματική εμπειρία τους κατάλληλου επιπέδου (πίνακας Β2), (γ) την προηγούμενη αυτοδύ-
ναμη διδακτική εμπειρία τους στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. (πίνακας Β3), (δ) τη 
συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης επιστημονική τους δραστηριότητα, που αποδει-
κνύεται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους (πίνα-
κας Β4) και (ε) τη διάρκεια και το περιεχόμενο της μεταδιδακτορικής τους έρευνας και εμπειρίας 
(πίνακας Β5), όπως τα προσόντα τους αυτά αναφέρονται στα υποβληθέντα βιογραφικά τους ση-
μειώματα και στα συμπληρωματικά της αίτησής τους έγγραφα. 

Πίνακας Β :  Τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων, που αποτελούν τυπικές 
προϋποθέσεις για την επιλογή τους ή κριτήρια αξιολόγησης της υποψη-
φιότητάς τους, σύμφωνα με την πρόσκληση. 

Β1 ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΝΕΡΑΤΖΙΔΗΣ Μ. 

  Βασικός τίτλος σπουδών (α) Ζωσιμαία Παιδαγωγική Α-

καδημία Ιωαννίνων, 1982, (β) 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτι-

κής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ, 2000, 
(γ) Τμήμα Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων, Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδο-

νίας, 2012. 

(α) Τμήμα Δημόσιας Διοίκη-

σης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
2007, (β) Τμήμα Οικονομικών 

Επιστημών, Πανεπιστήμιο 
Πατρών, 2014 

  Μεταπτυχιακό ΜΔΕ "Σπουδές στην Εκπαί-

δευση", ΕΑΠ, 2004. 

(α) ΜΔΕ "Λογιστική και Χρη-

ματοοικονομική", ΟΠΑ, 2009, 
(β) ΜΒΑ, ΕΑΠ, 2013. 

  Διδακτορικό "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
στη Διοίκηση και Οργάνωση 
Δημόσιων Οργανισμών. Η πε-
ρίπτωση της Ελλάδας στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης", Πανεπιστήμιο Μακεδο-

νίας, 2012. 

"Η εταιρική διακυβέρνηση 
στον ιδιωτικό τομέα, στις δη-
μόσιες επιχειρήσεις και στη 
δημόσια διοίκηση : συγκρί-
σεις, αποτελέσματα και προ-
τάσεις για βελτίωση", Πάντειο 

Πανεπιστήμιο, 2013. 

  Συνάφεια διδακτορικού με το 

γνωστικό αντικείμενο του μαθή-

ματος 

ΝΑΙ, όπως προκύπτει προφα-

νώς από τον τίτλο. 

ΟΧΙ επειδή απουσιάζει ο κε-

ντρικός κορμός του μαθήμα-

τος, η εισαγωγή δηλαδή των 
τεχνολογιών της πληροφορι-

κής και των υπολογιστών στη 
δημόσια διοίκηση και οι νέες 

διοικητικές πρακτικές, τις ο-

ποίες οι τεχνολογίες αυτές 
διαμορφώνουν. 

 Υποβολή Πρότασης Σχεδιαγράμ-

ματος Διδασκαλίας του μαθήμα-
τος 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Β2 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΝΕΡΑΤΖΙΔΗΣ Μ. 

    (α) μόνιμος εν ενεργεία υπάλ-

ληλος ΠΕ 70 Δασκάλων, 378 
μήνες πλήρους (μή επικαλυ-

πτόμενης) απασχόλησης, (β) 

Συμμετοχή στην υλοποίηση 
ερευνητικών έργων και μελε-

τών, με διάρκεια συμβάσεων 
117 μήνες (επικαλυπτόμενης) 

απασχόλησης, χωρίς να προ-

κύπτει (η αμοιβή και) το πο-
σοστό πλήρους απασχόλη-

σης.  
 

ΣΥΝΟΛΟ : 378 μήνες περί-
που πλήρους (μή επικαλυ-

πτόμενης) απασχόλησης, 
από τους οποίους 120 μήνες 

περίπου (10 έτη) πλήρους α-
πασχόλησης σε θέσεις υψη-

λότατης ευθύνης και κατάλ-

ληλου επιπέδου στο δημόσιο 
τομέα (Διευθυντής Διεύθυν-

σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Σερρών, Περιφερειακός 

Διευθυντής Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ιονίων Νήσων, Σχολι-

κός Σύμβουλος). 

(α) Οικονομολόγος, εξωτερι-

κός συνεργάτης πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας, 12 μήνες 

διάρκεια σύμβασης και α-

μοιβή 2.500€, 2,5 περίπου 
μήνες πλήρους (επικαλυπτό-

μενης) απασχόλησης κατάλ-
ληλου επιπέδου, (β) ΠΕ Διοι-

κητικός Οικονομικός υπάλλη-

λος, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, Δήμος 
Δέλτα, Εκπαιδευτική Παρέμ-

βαση ΑΕ, 23 μήνες πλήρους 
απασχόλησης, (γ) Τελωνεια-

κός υπάλληλος, 14 μήνες 
πλήρους απασχόλησης.  
 

ΣΥΝΟΛΟ : 37 μήνες περί-

που πλήρους (μή επικαλυ-
πτόμενης) απασχόλησης. 

 

Β3 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙ 

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΝΕΡΑΤΖΙΔΗΣ Μ. 

    (α) 2014-17, μέλος ΣΕΠ του 

ΕΑΠ, Σύμβουλος Καθηγητής 
στο ΠΜΣ Διοίκηση Εκπαιδευ-

τικών Μονάδων (1 ακαδημα-

ϊκό έτος) και Επιβλέπων Κα-
θηγητής εκπόνησης Διπλωμα-

τικών Εργασιών (2 ακαδημα-
ϊκά έτη) : 36 μήνες (περίπου) 

πλήρους απασχόλησης, (β) Ε-

πιστημονικός Συνεργάτης με 
πλήρη προσόντα στο Τ.Ε.Ι. 

Κ. Μακεδονίας, 4 ώρες /εβδο-
μάδα (σε δύο μαθήματα, "Σε-

μινάριο" και Ηλεκτρονική Δια-
κυβέρνηση") : 4/14 x 12 = 

17 μήνες (περίπου) πλήρους 

απασχόλησης, (γ) Διδασκαλία 
ενοτήτων (ως προσκεκλημέ-

νος εισηγητής) σε ενότητες 
μαθημάτων των ΠΜΣ στη Δη-

μόσια Διοίκηση και ΠΜΣ στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) 
του Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας.  
 

ΣΥΝΟΛΟ : πάνω από 53 

μήνες πλήρους απασχόλη-
σης 

(α) 2016-17, μέλος ΣΕΠ του 

ΕΑΠ (ΜΒΑ51 : Χρηματοοικο-
νομική Διοίκηση και Λογι-

στική) και Διδάσκων Ακαδη-

μαϊκός Υπότροφος Παν. Αι-
γαίου (Κώδικες Δεοντολογίας 

και Εταιρική Διακυβέρνηση) : 
12 μήνες (περίπου) πλήρους 

απασχόλησης, (β) 2010-11, 

Εργαστηριακός Συνεργάτης 
με ελλιπή προσόντα στο 

Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, 4 ώρες/ε-
βδομάδα (Χρηματοδότηση Ε-

πιχειρήσεων) : 4/16 x 12 = 3 
μήνες (περίπου) πλήρους α-

πασχόλησης.  
 

ΣΥΝΟΛΟ : 15 μήνες περί-
που πλήρους απασχόλη-

σης. 
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Β4 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗ-

ΡΙΟΤΗΤΑ  
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΝΕΡΑΤΖΙΔΗΣ Μ. 

    4 δημοσιεύσεις σε επιστημο-

νικά περιοδικά με κριτές, 12 
δημοσιεύσεις σε πρακτικά συ-

νεδρίων με κριτές, 5 άλλες ε-
πιστημονικές εργασίες, 49 α-

ναφορές από άλλους ερευνη-

τές (Google Scholar) 

8 δημοσιεύσεις σε επιστημο-

νικά περιοδικά με κριτές, 3 
δημοσιεύσεις σε πρακτικά συ-

νεδρίων με κριτές, 13 άλλες 
επιστημονικές εργασίες, 50 α-

ναφορές από άλλους ερευνη-

τές (Google Scholar) 

 

Β5 
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΝΕΡΑΤΖΙΔΗΣ Μ. 

    5 έτη περίπου από την από-

κτηση του διδακτορικού δι-
πλώματος, συμμετοχή στην 

υλοποίηση ερευνητικών έρ-

γων και μελετών, με διάρκεια 
συμβάσεων 117 μήνες (επι-

καλυπτόμενης) απασχόλησης, 
χωρίς να προκύπτει (η αμοιβή 

και) το ποσοστό πλήρους α-

πασχόλησης.  

4 έτη περίπου από την από-

κτηση του διδακτορικού δι-
πλώματος, 12 μήνες μεταδι-

δακτορική έρευνα στο Πά-

ντειο Πανεπιστήμιο, συμμε-
τοχή σε ερευνητικό πρό-

γραμμα πανεπιστημίου Μακε-
δονίας διάρκειας 12 μηνών 

και αμοιβής 2.500€ (2,5 μή-

νες πλήρους απασχόλησης 
περίπου) 

Με βάση τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα Β με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψη-
φίων, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπιστώνει τα εξής : 

(α) Ο υποψήφιος κ. Καραβασίλης Ιωάννης διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα για την αξιολόγηση της πρότασής του στα πλαίσια της πρόσκλησης για το μάθημα 
με τίτλο ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση’, του Ε’ εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρή-
σεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκρι-
μένα, ο υποψήφιος διαθέτει : (α1) διδακτορικό δίπλωμα με ημερομηνία επιτυχούς υποστή-
ριξης μετά την 1.1.2007 και απόλυτα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, 
(α2) πολυετή επαγγελματική δραστηριότητα σε θέσεις υψηλότατης ευθύνης και κατάλληλου 
επιπέδου στο δημόσιο τομέα, αντίστοιχης με το επιστημονικό και το γνωστικό αντικείμενο 
του μαθήματος, (α3) αξιόλογη αυτοδύναμη διδασκαλία στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα, 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ και (α4) συναφή προς 
το αντικείμενο μαθήματος και ιδιαίτερα αξιόλογη επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού 
και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία αποδεικνύεται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους. 

(β) Ο υποψήφιος κ. Νεραντζίδης Μιχαήλ, είναι ένας νέος επιστήμονας, με πολύ αξιόλογη πράγ-
ματι επαγγελματική, αυτοδύναμη διδακτική και επιστημονική δραστηριότητα. Το αντικεί-
μενο όμως της διδακτορικής του διατριβής με τίτλο ‘Η εταιρική διακυβέρνηση στον ιδιωτικό 
τομέα, στις δημόσιες επιχειρήσεις και στη δημόσια διοίκηση : συγκρίσεις, αποτελέσματα και 
προτάσεις για βελτίωση’, περιορίζεται σε αυτό της ‘Εταιρικής Διακυβέρνησης’ (corporate 
governance), αφορά δηλαδή αποκλειστικά ένα σύνολο μηχανισμών και κανόνων, με τους 
οποίους επιδιώκεται γενικά η αποτελεσματική οργάνωση, λειτουργία, διοίκηση και έλεγχος 
μιας (ανώνυμης) εταιρίας και οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο επιτυγχάνονται 
οι εταιρικοί στόχοι, διαμορφώνονται συστήματα παρακολούθησης και αποτίμησης των εται-
ρικών κινδύνων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η διαφάνεια των πεπραγ-
μένων της διοίκησης έναντι των μετόχων. Στο περιεχόμενο της διατριβής του απουσιάζει ο 
κεντρικός κορμός του γνωστικού αντικειμένου του μαθήματος, που προκηρύσσεται, η εισα-
γωγή δηλαδή των τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη δημόσια διοί-
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κηση και οι νέες διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές διαμορφώνουν. Επο-
μένως, ο υποψήφιος κ. Νεραντζίδης Μιχαήλ δεν διαθέτει το απαιτούμενο τυπικό προσόν της 
συνάφειας του διδακτορικού του διπλώματος με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, 
που προκηρύσσεται και γι’ αυτό το λόγο η πρότασή του στα πλαίσια της πρόσκλησης με το 
Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας για το μάθημα με τίτλο ‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση’, του Ε’ ε-
ξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, δεν μπορεί να αξιολογηθεί. 

Μετά από τις παραπάνω διαπιστώσεις η Επιτροπή διαμορφώνει τον παρακάτω πίνακα Γ, με την 
αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων, που υπέβαλαν πρόταση για το μάθημα με τίτλο ‘Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση’, του Ε’ εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοί-
κησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και που διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες 
τυπικές προϋποθέσεις και προσόντα, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, που περιλαμβάνονται 
στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Πίνακας Γ :  Αξιολόγηση και κατάταξη των υποψηφίων. 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ι. ΝΕΡΑΤΖΙΔΗΣ Μ.[*] 

1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος    

  1.1 
Συνάφεια με την περιγραφή μαθήμα-

τος 
20 -- 

  1.2 
Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών 
/ θεωριών και βιβλιογραφίας 

10 -- 

  1.3 Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 10 -- 

  Μερικό Σύνολο 40 -- 

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψήφιου    

  2.1 
Προηγούμενη διδακτική ή εργαστη-
ριακή εμπειρία 

10 -- 

  2.2 
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιο-
δικά και πρακτικά συνεδρίων 

16 -- 

  2.3 Μεταδιδακτορική έρευνα και εμπειρία  2 -- 

  2.4 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και 

επιστημονικής δραστηριότητας  
 8 -- 

  Μερικό Σύνολο 36 -- 

  ΣΥΝΟΛΟ : 76 -- 

[*] Δεν αξιολογείται η υποψηφιότητά του επειδή δεν διαθέτει το τυπικό προσόν της συνάφειας του διδακτορικού δι-
πλώματος με το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος, που προκηρύσσεται.  

Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης, προκειμένου να διαβι-
βασθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονο-
μίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
 
 
 
 

Σωτήριος Δημητριάδης 

Καθηγητής 

Παναγιώτης Παντελίδης 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Νικόλαος Γιοβάνης 

Επίκουρος Καθηγητής 
 


