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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Υποψηφίων για την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης της 

πράξης με τίτλο "Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους 

Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας " 

 Προς : Επιτροπή Ερευνών και 
Εκπαίδευσης του ΤΕΙ/Κ.Μ. 

  Δευτέρα, 03-09-2018 

Η Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
υποβολή αιτήσεων  σε μαθήματα των προπτυχιακών σπουδών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
και την πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο 
«Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 
2018-2019 στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» (MIS 5030413), του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», η οποία 
ορίστηκε με την υπ’ αριθμό 12/14.06.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποτελούμενη από τους : 

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

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

(γ)  Αθανασία Καρακίτσιου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 

συνεδρίασε σήμερα 03/09/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο γραφείο του 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  αίτηση υποψηφιότητας  διδασκαλίας για τα μαθήματα με τίτλο 
‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση’ και `Ελεγκτική’ 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 12/14-
06-2018 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. : 5191/20-8-2018 

2.  Ελεγκτική ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ. Α.Π. 5208/21-8-2018 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Α.Π 5209/21-08-2018 

ΛΑΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Α.Π. 5236/22-8-2018 

Ο υποψήφιος κ. ΛΑΖΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, απέσυρε την υποψηφιότητά του με το από τις 31/08/2018 
μήνυμα   ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (Αρ. Πρωτ: 5533/3-9-2018) και ως εκ τούτου η αίτησή του  
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δεν αξιολογείται.  

Ι. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

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 
ουσιαστικά προσόντα του υποψηφίου, που αποτελούν τυπικές προϋποθέσεις για την επιλογή 
του ή κριτήρια αξιολόγησης της υποψηφιότητάς του, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, δηλαδή: (α) τις σπουδές, την ημερομηνία κτήσης του διδακτορικού τους 
διπλώματος (μετά την 1-1-2008), τη συνάφεια του αντικειμένου του διδακτορικού τους με το 
μάθημα και την υποβολή σχετικής Πρότασης Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για το μάθημα 
(πίνακας Β1) (β) την προηγούμενη αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία τους στο επιστημονικό  πεδίο   
του Τομέα σε Α.Ε.Ι. (πίνακας Β2), (γ) τη συναφή με το επιστημονικό πεδίο της θέσης 
επιστημονική τους δραστηριότητα, που αποδεικνύεται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους (πίνακας Β3) και (δ) την κατοχή συναφούς 
μεταδιδακτορικού τίτλου (πίνακας Β4), όπως τα προσόντα τους αυτά αναφέρονται στα 
υποβληθέντα βιογραφικά τους σημειώματα 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 
υποψηφιότητάς τους, σύμφωνα με την πρόσκληση. 

Β

1 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ι. 

  Βασικός τίτλος σπουδών (α) Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων, 1982, (β) 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ, 2000, (γ) 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας, 2012. 

  Μεταπτυχιακό ΜΔΕ "Σπουδές στην Εκπαίδευση", ΕΑΠ, 2004. 

  Διδακτορικό "Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στη Διοίκηση και Οργάνωση 
Δημόσιων Οργανισμών. Η περίπτωση της Ελλάδας στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης", Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας, 2012. 

  Συνάφεια διδακτορικού με το 
γνωστικό αντικείμενο του 

μαθήματος 

ΝΑΙ, όπως προκύπτει προφανώς από τον τίτλο. 
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 Υποβολή Πρότασης 
Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας 

του μαθήματος 

ΝΑΙ 

 

Β2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙ 
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ι. 

    (α) 2014-18, μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ, Σύμβουλος Καθηγητής 
στο ΠΜΣ Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (2 ακαδημαϊκό 

έτος) και Επιβλέπων Καθηγητής εκπόνησης Διπλωματικών 

Εργασιών , (β) Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη 
προσόντα στο Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας, σε δύο μαθήματα, 

"Σεμινάριο" και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση"  (γ) Διδασκαλία 
ενοτήτων (ως προσκεκλημένος εισηγητής) σε ενότητες 

μαθημάτων των ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση και ΠΜΣ στη 

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

Διδακτική Εμπειρία άνω των 5 ετών.  
 

 

 

Β3 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ι. 

    4 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, 13 

δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, 5 άλλες 
επιστημονικές εργασίες, 64 αναφορές από άλλους ερευνητές 

(Google Scholar) 

 

 
 

Β
4 

ΚΑΤΟΧΗ ΣΥΝΑΦΟΥΣ 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΎ 
ΤΙΤΛΟΥ 

ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ι. 

    ΟΧΙ 

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

Ο υποψήφιος κ. Καραβασίλης Ιωάννης διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα για την αξιολόγηση της αίτησης  του στα πλαίσια της πρόσκλησης 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. Πιο συγκεκριμένα, ο 
υποψήφιος διαθέτει: (α1) διδακτορικό δίπλωμα με ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 
1.1.2008 και απόλυτα συναφές με το επιστημονικό πεδίο του μαθήματος, (α2) αξιόλογη 
αυτοδύναμη διδασκαλία στο επιστημονικό πεδίο του Τομέα, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο, σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ και (α3) συναφή προς το αντικείμενο μαθήματος και ιδιαίτερα 
αξιόλογη επιστημονική δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών έργων, η οποία 
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αποδεικνύεται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου 
κύρους. 

Μετά από τις παραπάνω διαπιστώσεις η Επιτροπή διαμορφώνει τον παρακάτω πίνακα Γ, με την 
αξιολόγηση του μοναδικού υποψηφίου, που υπέβαλε πρόταση 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 και που διαθέτει όλες τις 
απαιτούμενες τυπικές προϋποθέσεις και προσόντα, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, που 
περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Πίνακας Γ :  Αξιολόγηση  του υποψηφίου. 

 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ι. 

1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος   

  1.1 Συνάφεια με την περιγραφή μαθήματος 10 

  1.2 
Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / θεωριών και 

βιβλιογραφίας 
10 

  1.3 Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 10 

  Μερικό Σύνολο 30 

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψήφιου   

  2.1 Προηγούμενη διδακτική  εμπειρία 12 

  2.2 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων 5 

  2.3 Κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου 0 

  2.4 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και επιστημονικής 
δραστηριότητας  

20 

  Μερικό Σύνολο 37 

  ΣΥΝΟΛΟ : 67 

 
H επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης, κατέστρωσε τον επόμενο 
πίνακα αξιολογικής κατάταξης (Πίνακας Δ): 
 
Πίνακας Δ:  Πίνακας  αξιολογικής κατάταξης 

α/α Ονοματεπώνυμο Μονάδες βαθμολόγησης 
1 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67 

 
Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να ανατεθεί η διδασκαλία του μαθήματος 
‘Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση’ στον κ. Καραβασίλης Ιωάννη. 
 
 
Ι. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
 
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 
ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, που αποτελούν τυπικές προϋποθέσεις για την επιλογή 
τους ή κριτήρια αξιολόγησης της υποψηφιότητάς τους, σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, δηλαδή: (α) τις σπουδές, την ημερομηνία κτήσης του διδακτορικού τους 
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διπλώματος (μετά την 1-1-2008), τη συνάφεια του αντικειμένου του διδακτορικού τους με το 
μάθημα και την υποβολή σχετικής Πρότασης Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για το μάθημα 
(πίνακας Β1), (β) την προηγούμενη αυτοδύναμη διδακτική εμπειρία τους στο γνωστικό 
αντικείμενο του Τομέα σε Α.Ε.Ι. (πίνακας Β2), (γ) τη συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της 
θέσης επιστημονική τους δραστηριότητα, που αποδεικνύεται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους (πίνακας Β3) και (δ) τη διάρκεια και το 
περιεχόμενο της μεταδιδακτορικής τους έρευνας και εμπειρίας (πίνακας Β4), όπως τα προσόντα 
τους αυτά αναφέρονται στα υποβληθέντα βιογραφικά τους σημειώματα 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 
υποψηφιότητάς τους, σύμφωνα με την πρόσκληση. 

 

Β

1 
ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Α ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ 

  Βασικός τίτλος 

σπουδών 
Πτυχιούχος τμήματος Μάρκετινγκ 

και Διοίκησης Λειτουργιών, Παν. 
Μακεδονίας, 2009. 

Πτυχιούχος του τομέα Αγροτικής 

Οικονομίας της Γεωπονικής Σχολής, 
ΑΠΘ, 2005. 

  Μεταπτυχιακό (α) ΜΔΕ «Λογιστική και 

Χρηματοοικονομική Τμήμα 
λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,  

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2010. 
(β) Διατμηματικό Μεταπτυχιακό 
Δίπλωμα “Master in Information 

Systems (M.I.S)”, Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, 2011.  

ΜΔΕ Αγροτικής Οικονομίας της 

Γεωπονικής Σχολής, ΑΠΘ., 2007.  

  Διδακτορικό "Μελέτη εφαρμογής της 
Κοστολόγησης Δραστηριοτήτων 
στον τομέα των υπηρεσιών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων", 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 2018. 

"Επίδραση των οικονομικών 
παραγόντων στην 

ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών" 
της Γεωπονικής Σχολής, ΑΠΘ., 

2012   

  Συνάφεια 

διδακτορικού με το 
γνωστικό αντικείμενο 

του μαθήματος 

ΝΑΙ, όπως προκύπτει από τον τίτλο. ΌΧΙ όπως προκύπτει από τον τίτλο. 
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 Υποβολή Πρότασης 
Σχεδιαγράμματος 

Διδασκαλίας του 
μαθήματος 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

 
Β2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΕΙ 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Α.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ 

    2012-18 (α) Βοηθός Διδασκαλίας 
των Μαθημάτων «Κόστος Ι &ΙΙ», 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων,  Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς (β) Εκπαιδευτής εξ 
αποστάσεως στα μαθήματα «Γενική 

Λογιστική», «Διοικητική Λογιστική 

και Κοστολόγηση», Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, (γ) Επικουρική 

διδασκαλία στα μαθήματα 
«Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική 

Λογιστική», «Κοστολόγηση», Τμήμα 

Μάρκετινγκ και Διοίκησης 
Λειτουργιών, Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας. 
 

Διδακτική εμπειρία κάτω των 5 ετών 

η οποία είναι επικουρική. 

2014-18 Διδασκαλία των μαθημάτων 
«Διοικητική Οικονομική» και 

«Μεθοδολογία Έρευνας-
Εργαστήριο» στο προπτυχιακό 

πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ 

Κεντρικής Μακεδονίας. 
Διδασκαλία ενοτήτων (ως 
προσκεκλημένος εισηγητής) σε 

ενότητες μαθημάτων των ΠΜΣ στη 
Δημόσια Διοίκηση και ΠΜΣ στη 

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του 

Τ.Ε.Ι. Κ. Μακεδονίας. 
 

Διδακτική εμπειρία κάτω των 5 ετών 
 

 

Β

3 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ 

    2 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 

περιοδικά με κριτές, 18 δημοσιεύσεις 
σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές, 3 

άλλες επιστημονικές εργασίες, 7 

αναφορές από άλλους ερευνητές 
(Google Scholar) 

4 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 

περιοδικά με κριτές, 5 δημοσιεύσεις 
σε πρακτικά συνεδριών με κριτές.  

 

Β4 

ΚΑΤΟΧΗ 

ΣΥΝΑΦΟΥΣ 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚ
ΟΎ ΤΙΤΛΟΥ 

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Α.. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Χ 

    ΟΧΙ ΟΧΙ 

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



    σελίδα 7 από 8 

(α) Ο υποψήφιος κ. Καραγιώργος Αλκιβιάδης διαθέτει όλα τα απαιτούμενα τυπικά και 
ουσιαστικά προσόντα για την αξιολόγηση της αίτησής του στα πλαίσια της πρόσκλησης για το 
μάθημα με τίτλο ‘Ελεγκτική’, του Ε’ εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής 
Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, ο υποψήφιος 
διαθέτει: (α1) διδακτορικό δίπλωμα με ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 1.1.2008 
και συναφές με επιστημονικό πεδίο (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) του μαθήματος, (α2) διδασκαλία στο 
επιστημονικό πεδίο του μαθήματος σε πανεπιστήμια  η οποία όμως είναι επικουρικής φύσεως και 
(α3) συναφή προς το αντικείμενο μαθήματος και αξιόλογη επιστημονική δραστηριότητα, η οποία 
αποδεικνύεται από πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου 
κύρους. 
(β) Ο υποψήφιος κ. Κωνσταντινιδης Χρήστος, είναι ένας νέος επιστήμονας, με αξιόλογη, 
αυτοδύναμη διδακτική και επιστημονική δραστηριότητα. Το αντικείμενο όμως της διδακτορικής 
του διατριβής με τίτλο ‘Επίδραση των οικονομικών παραγόντων στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών’ αφόρα στην εκτίμηση οικονομετρικών υποδειγμάτων για 
μέτρηση τις επίδρασης οικονομικών παραγόντων στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του 
κλάδου των τροφίμων και ποτών και ως εκ τούτου δεν είναι συναφές με το επιστημονικό πεδίο 
του μαθήματος (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ). Επομένως, ο υποψήφιος κ. Κωνσταντινιδης Χρήστος δεν διαθέτει 
το απαιτούμενο τυπικό προσόν της συνάφειας του διδακτορικού του διπλώματος με το 
επιστημονικό πεδίο του μαθήματος, που προκηρύσσεται. Για αυτόν τον λόγο η αίτηση 
υποψηφιότητάς του για το μάθημα με τίτλο ‘Ελεγκτική’, του Ε’ εξαμήνου 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 του μοναδικού υποψηφίου που διαθέτει όλες τις απαιτούμενες τυπικές προϋποθέσεις 
και προσόντα, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης, που περιλαμβάνονται στην πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για το μάθημα με τίτλο ‘Ελεγκτική’, του Ε’ εξαμήνου του Τμήματος 
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
Πίνακας Γ :  Αξιολόγηση  του υποψηφίου. 

  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ Α. 

1. Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος   

  1.1 Συνάφεια με την περιγραφή μαθήματος 10 

  1.2 
Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών / θεωριών και 

βιβλιογραφίας 
12 

  1.3 Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης 12 

  Μερικό Σύνολο 34 

2. Βιογραφικό σημείωμα υποψήφιου   

  2.1 Προηγούμενη διδακτική  εμπειρία 0 

  2.2 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων 5 

  2.3 Κάτοχος συναφούς μεταδιδακτορικού τίτλου 0 

  2.4 
Συνάφεια διδακτορικής διατριβής και επιστημονικής 
δραστηριότητας  

17 

  Μερικό Σύνολο 22 

  ΣΥΝΟΛΟ : 56 

 



    σελίδα 8 από 8 

H επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω κριτήρια αξιολόγησης, κατέστρωσε τον επόμενο 
πίνακα αξιολογικής κατάταξης (Πίνακας Δ): 
 
 
Πίνακας Δ:  Πίνακας  αξιολογικής κατάταξης 
 

α/α Ονοματεπώνυμο Μονάδες βαθμολόγησης 
1 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 58 
 
 
Με βάση τα παραπάνω η επιτροπή ομόφωνα προτείνει να ανατεθεί η διδασκαλία του μαθήματος 
‘Ελεγκτική’ στον κ Καραγιώργο Αλκιβιάδη. 
 
 
Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής αξιολόγησης, προκειμένου να 
διαβιβασθεί στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 

 
 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Παναγιώτης Παντελίδης 

Αναπληρωτής Καθηγητής 

Νικόλαος Γιοβάνης 

Επίκουρος Καθηγητής 

Αθανασία Καρακίτσιου 

Επίκουρη καθηγήτρια 
 


