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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ      

ΠΑΝ/ΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ  ΤΗΣ  2ΗΣ (12-10-2016)  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 

 
 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2Η 

1. Έγκριση γνωμοδοτήσεων των επιτροπών αξιολόγησης αιτήσεων που 
έχουν κατατεθεί για θέσεις απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής 
εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού. 

2. Έγκριση επιλογής αιτήσεων σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για παροχή διδακτικού έργου (με σύμβαση έργου) για το 
ακαδ. έτος 2016-2017.  

3. Άδειες μελών ΔΕΠ.  
4. Αίτηση για αναγνώριση μαθημάτων. 
5. Διάφορα. 
 

   Μέλη  Συνέλευσης 
 
Πρόεδρος 
Κόκοτος Γεώργιος                                                   παρών 
 
Καθηγητές 
1. Δασενάκης Εμμανουήλ   απών 
2. Ιατρού Ερμής  παρών  
3. Καλοκαιρινός Αντώνιος  παρών  
4. Κουππάρης Μιχαήλ  απών 
5. Λιανίδου Ευρύκλεια  παρούσα  
6. Μουτεβελή -Μηνακάκη Παναγιώτα  παρούσα  
7. Μητσοπούλου Χριστιάννα  παρούσα  
8. Πιτσικάλης Μαρίνος   απών 
 
Αναπληρωτές Καθηγητές 
1. Γεωργιάδης Δημήτριος παρών  
2. Γκιμήσης Αθανάσιος παρών  
3. Θωμαΐδης Νικόλαος παρών  
4. Κοΐνης Σπύρος παρών  
5. Κούτσελος Ανδρέας παρών  
6. Κυρίτσης Παναγιώτης    απών 
7. Λιούνη Μαρία παρούσα  
8. Μαρκάκη Παναγιώτα παρούσα  
9. Μεθενίτης Κωνσταντίνος παρών  
10. Οικονόμου Αναστάσιος παρών  
11. Παπαευσταθίου Ιωάννης  απών 
12. Σουλιώτης Γεώργιος παρών  
 
Επίκουροι Καθηγητές 
1. Βουγιουκαλάκης Γεώργιος  απών 
2. Καλέμος Απόστολος παρών  
3. Κόκοτος Χριστόφορος παρών  
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4. Μαγκριώτη Βικτωρία παρούσα   
5. Μπακέας Ευάγγελος παρών  
6. Παρασκευοπούλου Πατρίνα παρούσα  
7. Προεστός Χαράλαμπος παρών  
8. Τσεκούρας Αθανάσιος παρών  
9. Φιλιππόπουλος Αθανάσιος παρών  
10. Χατζηχρηστίδη Μαργαρίτα παρούσα  
11. Χρυσανθόπουλος Αθανάσιος  απών 
 
Ε.Δ.Ι.Π. 
1. Σακελλάρη Αικατερίνη     (Τακτικό)  παρούσα  
2.  Μπιζάνη Ερασμία   (Αναπληρωματικό)    
 
ΕΤΕΠ 
1. Μελιγκώνης Βασίλειος      (Τακτικό)    
2.  Χαραλάμπους Παναγιώτα (Αναπληρωματικό)  παρούσα  
  
Εκπρόσωποι των φοιτητών δεν έχουν οριστεί ακόμη, αν και τους ζητήθηκε. 
 
Μέλη Συνέλευσης 34          
Παρόντες  27      
 
Διαπιστώνεται απαρτία και αρχίζει η συνεδρίαση. 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
Θέμα 1ο 

 Έγκριση γνωμοδοτήσεων των επιτροπών αξιολόγησης αιτήσεων 
που έχουν κατατεθεί για θέσεις απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής 
εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού. 
 

κ. Πρόεδρος:  Συνάδελφοι το κύριο θέμα που μας απασχολεί σήμερα είναι το 

να εγκριθούν από τη Συνέλευση οι αξιολογήσεις σχετικά με την πρόσκληση 
ενδιαφέροντος απόκτησης ακαδημαϊκής εμπειρίας. Είναι μία διαδικασία η 
οποία απαιτεί πολλά γραφειοκρατικά στάδια, δηλαδή μετά από την έγκριση 
της Συνέλευσης πρέπει να περάσει από την έγκριση της επιτροπής ερευνών. 
Μετά από την έγκριση της επιτροπής ερευνών πρέπει να αναρτηθεί και 
πρέπει να παραμείνει αναρτημένη για 10 μέρες όπου υπάρχουν δικαιώματα 
ενστάσεων. Είναι μία διαδικασία λίγο μακροχρόνια, μετά πρέπει να γίνει η 
σύμβαση που σημαίνει ότι στην καλύτερη περίπτωση θα περάσουν 2 
εβδομάδες. Αν συμβεί μία ένσταση τότε μετά είναι απρόβλεπτος ο χρόνος, το 
πόσο θα κρατήσει.  

Επίσης πρέπει να εγκριθούν από τη Σύγκλητο με μέριμνα των 
γραμματειών των τμημάτων και σε κάθε περίπτωση πριν από την υπογραφή 
των συμβάσεων με τους διδάκτορες.  
Αυτή η διαδικασία είναι πραγματικά χρονοβόρα καθώς πρέπει να περάσει 
από πάρα πολλά όργανα αυτό συμβαίνει και στους διαγωνισμούς και σε 
πολλά άλλα. Από τη στιγμή που παίρνουμε μία απόφαση και προσπαθούμε 
να την κινήσουμε μεσολαβεί σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι να εγκριθεί 
από τα διάφορα όργανα.  

Έχουμε λάβει όλα τα πρακτικά αξιολόγησης σύμφωνα με τις επιτροπές 
που είχαν οριστεί στην προηγούμενη Συνέλευση εγώ ουσιαστικά θα σας 
διαβάσω τα ονόματα αυτών που κατέθεσαν αίτηση υποψηφιότητας. Όλες οι 
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αξιολογήσεις ήταν ομόφωνες ανάμεσα στα 3 μέλη που υπήρχαν, επομένως 
δεν υπάρχουν αμφιλεγόμενα σημεία.  

Οι επιτροπές αξιολόγησαν με βάση τα κριτήρια που περιείχε η 
πρόσκληση δηλαδή: η συνάφεια με τη περιγραφή του μαθήματος, η 
αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/θεωριών και βιβλιογραφίας, δομή, 
οργάνωση, κατανομή της ύλης, προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή 
εμπειρία, δημοσιεύσεις/ ανακοινώσεις σε συνέδρια, μεταδιδακτορική 
έρευνα/εμπειρία και συνάφεια διδακτορικής διατριβής/ δημοσιευμένου έργου 
με το μάθημα. Αυτοί ήταν οι παράγοντες που καθόριζαν τη βαθμολογία με 
διαφορετικό ποσοστό βαρύτητας ο κάθε παράγοντας. 
Δεν διαβάζω όλη τη σειρά, απλώς λέω και τον δεύτερο στην περίπτωση που 
κάτι συμβεί και ο πρώτος δεν μπορεί να οποιοδήποτε λόγο 
 
Α) Για το  μάθημα «Χημική Κινητική» αίτηση κατέθεσαν οι παρακάτω:    

Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αρ. Πρωτ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1. Γεωργάκη Ειρήνη  55239/2016 80 
2. Τζέλη Δήμητρα 55066/2016 67 
3. Περιβολάρης Εμμανουήλ-

Αλέξανδρος 
50782/2016 54 

Για την κα Ξαμωνάκη Νικολέττα (50780/2016) θεωρήθηκε μη έγκυρη η 
υποψηφιότητα της καθώς δεν είχε υπογράψει ούτε την αίτηση της, ούτε και 
την υπεύθυνη δήλωση της. 
Η επιτροπή έχει κατατάξει την κα Γεωργάκη Ειρήνη πρώτη και την κα Τζέλη 
Δήμητρα δεύτερη. Θεωρώ ότι εγκρίνεται αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση.  
Όλα τα μέλη της Συνέλευσης συμφωνούν και εγκρίνουν το πρακτικό 
αξιολόγησης. 
 
Β) Για το μάθημα «Έλεγχος Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων» αίτηση 
υπέβαλλαν οι παρακάτω: 

Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αρ. Πρωτ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1. Δασενάκη Μαριλένα 54559/2016 83 
2. Αργύρη Ανθούλα 54921/2016 79 
3. Τσιρώνη Θεοφανία 55755/2016 73 
4. Δουλγεράκη Αγάπη 54926/2016 70 
5. Περιβολάρης Εμμανουήλ- 

Αλέξανδρος  
50783/2016 57 

Για την κα Ξαμωνάκη Νικολέττα  (50781/2016) θεωρήθηκε μη έγκυρη η 
υποψηφιότητα της καθώς δεν είχε υπογράψει ούτε την αίτηση της, ούτε και 
την υπεύθυνη δήλωση της. 
Η επιτροπή έχει κατατάξει την κα Δασενάκη Μαριλένα πρώτη και την κα 
Αργύρη Ανθούλα δεύτερη. θεωρώ ότι εγκρίνεται αν δεν υπάρχει καμία 
αντίρρηση.  
Όλα τα μέλη της Συνέλευσης συμφωνούν και εγκρίνουν το πρακτικό 
αξιολόγησης. 
 
Γ) Για τη θέση στη «Βιοχημεία II»  αίτηση υπέβαλλαν οι παρακάτω: 

Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αρ. Πρωτ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1. Εμμανουηλίδου Ευαγγελία 51975/2016 92 
2. Παμπαλάκης Γεώργιος 54447/2016 90 
3. Πετρόπουλος Αλέξανδρος 54650/2016 81 
4. Σταματάκης Γεώργιος 54888/2016 75 
5. Τσούπρας Αλέξανδρος 55141/2016 74 
6. Παπακωνσταντίνου Βασιλική 54104/2016 69 
7. Μπαντή Χριστίνα 52523/2016 66 
8. Ευσταθίου Αντωνία 54894/2016 65 
9. Κοσμάς Κοσμάς 55294/2016 64 
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10. Καποδίστρια Αικατερίνη 54413/2016 59 
11. Βάλαρη Όλγα 53507/2016 50 
12. Χαλατσά Ιωάννα 54682/2016 48 
13. Περιβολάρης Εμμανουήλ-

Αλέξανδρος 
50787/2016 5 

Για την κα Ξαμωνάκη Νικολέττα (50779/2016) θεωρήθηκε μη έγκυρη η 
υποψηφιότητα της καθώς δεν είχε υπογράψει ούτε την αίτηση της, ούτε και 
την υπεύθυνη δήλωση της, αυτό συνέβη σε όλες τις αιτήσεις.  
Η επιτροπή έχει κατατάξει πρώτη την κα Εμμανουηλίδου Ευαγγελία και 
δεύτερο τον κ. Παμπαλάκη Γεώργιο. Αν δεν υπάρχει κάποια ερώτηση ή 
κάποια αντίρρηση από τη Συνέλευση θεωρώ ότι εγκρίνεται. 
Όλα τα μέλη της Συνέλευσης συμφωνούν και εγκρίνουν το πρακτικό 
αξιολόγησης. 
 
 Δ) Για το μάθημα «Θεωρία Ομάδων- Φωτοχημεία και εφαρμογές της». 
Αίτηση κατέθεσαν οι παρακάτω:    

Α.Α. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Αρ. Πρωτ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
1. Μακεδόνας Χριστόδουλος 54198/2016 97 
2. Τζέλη Δήμητρα 55073/2016 90 
3. Σκαλτσάς Θεοδόσιος 54007/2016 74 
4. Περιβολάρης Εμμανουήλ-

Αλέξανδρος 
50788/2016 56 

Για την κα Ξαμωνάκη Νικολέττα (50778/2016) θεωρήθηκε μη έγκυρη η 
υποψηφιότητα της καθώς δεν είχε υπογράψει ούτε την αίτηση της, ούτε και 
την υπεύθυνη δήλωση της. 
Η επιτροπή έκανε την κατάταξη που φέρει πρώτο τον κ. Μακεδόνα 
Χριστόδουλο και δεύτερη την κα Τζέλη Δήμητρα. Και εδώ θεωρώ ότι 
εγκρίνεται αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση.  
Όλα τα μέλη της Συνέλευσης συμφωνούν και εγκρίνουν το πρακτικό 
αξιολόγησης. 
 
Εφόσον λοιπών δεν υπάρχει καμία αντίρρηση από τη Συνέλευση για τα 
πρακτικά αξιολόγησης συνεχίζεται η διαδικασία έτσι όπως την καθορίζει ο 
ΕΛΚΕ. 
……………………………………………………………………………………… 

 
Ο Πρόεδρος              Η Γραμματέας 

       Γεώργιος Κόκοτος                            Γεωργία Σατρατζέμη 
             Καθηγητής 
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