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Σ.Δ.Η. ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ 

ΥΟΙΖ ΓΗΟΗΘΖΖ & ΟΗΘΟΛΟΚΗΑ 
ΣΚΖΚΑ ΓΗΟΗΘΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ 

 

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖΠ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΩΛ ΞΝΡΟΝΦΩΛ 
για το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 

 

έξξεο 23 Απγνύζηνπ 2018 

 

ΡΝΚΔΑΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΑΗ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

 

Η. ΙΝΓΗΠΡΗΘΖ 

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη νη ηξεηο (3) πξώηνη ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δη-
πιώκαηνο ζε ζπλαθέο κε ην κάζεκα (θαη ηνλ Σνκέα) επξύηεξν γλσζηηθό αληηθείκελν. Ο θ. 
Γξνγαιάο πξνεγείηαη ζηελ θαηάηαμε ιόγσ κεγαιύηεξεο απηνδύλακεο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο 

ζην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα θαη αθνινπζνύλ ν θ. Αζαλαζίνπ, ν θ. ηακαηίνπ θαη ν θ. ηώηεο, 
κε βάζε ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε θαη ζηάζκηζε ηεο ζπλαθνύο κε ην κάζεκα επαγγεικαηηθήο 
θαη δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ηνπο, ηνπ δεκνζηεπκέλνπ εξεπλεηηθνύ ηνπο έξγνπ θαη ηεο επδόθηκεο 
δηδαθηηθήο πξνϋπεξεζίαο ηνπο ζην Ίδξπκα θαη ζην Σκήκα.  

 

1 ΓΡΟΓΑΙΑ ΓΔΩΡΓΗΟ  

2 ΑΘΑΛΑΗΟΤ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 

3 ΣΑΚΑΣΗΟΤ ΠΑΤΙΟ  

4 ΗΩΣΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 

 

ΗΗ. ΑΓΓΙΗΘΖ ΓΙΩΠΠΑ 

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα ε κνλαδηθή ππνςήθηα θ. Γαξδαθνύιε είλαη επηζηήκνλαο αλαγλσ-
ξηζκέλνπ θύξνπο σο θάηνρνο ζπλαθνύο κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο θαη κε εμαηξεηηθή πνιύ-

ρξνλε ηερληθή - επαγγεικαηηθή εκπεηξία πςεινύ επηπέδνπ, δηδαζθαιίαο ηεο αγγιηθήο γιώζ-
ζαο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

1 ΓΑΡΓΑΘΟΤΙΖ ΓΔΠΟΗΛΑ 

 

 

ΡΝΚΔΑΠ ΚΑΛΑΡΕΚΔΛΡ ΘΑΗ ΚΑΟΘΔΡΗΛΓΘ 

 

Η. ΚΑΛΑΡΕΚΔΛΡ   

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα πξνεγνύληαη νη ηξεηο (3) πξώηνη ππνςήθηνη γηαηί είλαη θάηνρνη δη-
δαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ζε ζπλαθέο κε ην κάζεκα (θαη ηνλ Σνκέα) επξύηεξν γλσζηηθό αληη-
θείκελν. Ο θ. Αδάξηα πξνεγείηαη ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο θαη δηδα-

θηηθήο ηεο εκπεηξίαο ζην εηδηθόηεξν γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, αιιά θαη ηεο πν-
ιύρξνλεο επδόθηκεο πξνϋπεξεζίαο ηνπ ζην Σκήκα. Ζ θ. Κάιακα πξνεγείηαη ηεο θαηάηαμεο 
ηεο θαο Θενδνζέιε, κε βάζε ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε θαη ζηάζκηζε ηεο ζπλαθνύο επαγγει-

καηηθήο θαη δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ηεο θαη ηνπ δεκνζηεπκέλνπ εξεπλεηηθνύ ηεο έξγνπ. Αθνινπ-
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ζνύλ ζηελ θαηάηαμε ε θ. Αλαζηαζηάδνπ ν θ. ηώηεο θαη ν θ. Θαηζίθεο, σο θάηνρνη ζπλαθνύο 

κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο θαη επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θύξνπο, κε βάζε ηε ζπγθξηηηθή 
αμηνιόγεζε θαη ζηάζκηζε ηεο ζπλαθνύο κε ην κάζεκα επαγγεικαηηθήο θαη δηδαθηηθήο εκπεη-
ξίαο ηνπο, ηνπ δεκνζηεπκέλνπ εξεπλεηηθνύ ηνπο έξγνπ θαη ηεο επδόθηκεο δηδαθηηθήο πξνϋ-
πεξεζίαο ηνπο ζην Ίδξπκα θαη ζην Σκήκα.  

 

1 ΑΕΑΡΗΑ ΑΙΚΠΔΡΣΟ  

2 ΚΑΙΑΚΑ ΔΙΔΟΛΩΡΑ ΗΟΤΙΗΑ  

3 ΘΔΟΓΟΔΙΖ ΑΗΘΑΣΔΡΗΛΖ 

4 ΑΛΑΣΑΗΑΓΟΤ ΘΤΡΗΑΘΖ  

5 ΗΩΣΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 

6 ΘΑΣΗΘΖ ΗΩΑΛΛΖ 

 

ΗΗ. ΚΑΛΑΡΕΚΔΛΡ  ΔΟΑΠΚΝΠ 

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα πξνεγνύληαη ν θ. Αδαξία γηαηί είλαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνύ δηπιώ-
καηνο ζε ζπλαθέο κε ην κάζεκα (θαη ηνλ Σνκέα) επξύηεξν γλσζηηθό αληηθείκελν. Αθνινπ-
ζνύλ ζηελ θαηάηαμε ε θ. Αλαζηαζηάδνπ ν θ. ηώηεο θαη ν θ. Θαηζίθεο, σο θάηνρνη ζπλαθνύο 

κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο θαη επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θύξνπο, κε βάζε ηε ζπγθξηηηθή 
αμηνιόγεζε θαη ζηάζκηζε ηεο ζπλαθνύο κε ην κάζεκα επαγγεικαηηθήο θαη δηδαθηηθήο εκπεη-
ξίαο ηνπο, ηνπ δεκνζηεπκέλνπ εξεπλεηηθνύ ηνπο έξγνπ θαη ηεο επδόθηκεο δηδαθηηθήο πξνϋ-
πεξεζίαο ηνπο ζην Ίδξπκα θαη ζην Σκήκα.  

 

1 ΑΕΑΡΗΑ ΑΙΚΠΔΡΣΟ  

2 ΑΛΑΣΑΗΑΓΟΤ ΘΤΡΗΑΘΖ  

3 ΗΩΣΖ ΓΖΚΖΣΡΗΟ 

4 ΘΑΣΗΘΖ ΗΩΑΛΛΖ 

 

ΗΗΗ. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ 

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα πξνεγνύληαη νη πέληε (5) πξώηνη ππνςήθηνη γηαηί είλαη θάηνρνη 

δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ζε ζπλαθέο κε ην κάζεκα (θαη ηνλ Σνκέα) επξύηεξν γλσζηηθό α-
ληηθείκελν. Ο θ. Αδαξία πξνεγείηαη ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο ζπλαθνύο επαγγεικαηηθήο θαη δη-
δαθηηθήο ηεο εκπεηξίαο, θαη ηεο πνιύρξνλεο επδόθηκεο πξνϋπεξεζίαο ηνπ ζην Σκήκα. Αθν-

ινπζνύλ ζηελ θαηάηαμε ε θα Κάιακα, ν θ. ακνιαδάο, ν θ. Γεκεηξίνπ θαη ε θα Κπόηζηνπ, 
κε βάζε ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε θαη ζηάζκηζε ηεο ζπλαθνύο κε ην κάζεκα επαγγεικαηηθήο 
θαη δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ηνπο, ηνπ δεκνζηεπκέλνπ εξεπλεηηθνύ ηνπο έξγνπ θαη ηεο επδόθηκεο 
δηδαθηηθήο πξνϋπεξεζίαο ηνπο ζην Ίδξπκα θαη ζην Σκήκα.  

  

1 ΑΕΑΡΗΑ ΑΙΚΠΔΡΣΟ 

2 ΚΑΙΑΚΑ ΔΙΔΟΛΩΡΑ ΗΟΤΙΗΑ  

3 ΑΚΟΙΑΓΑ ΗΩΑΛΛΖ 

4 ΓΖΚΖΣΡΗΟΤ ΣΤΙΗΑΛΟ 

5 ΚΠΟΣΗΟΤ ΚΑΡΗΑ 

6 ΓΑΙΓΗΣΕΖ ΚΗΥΑΖΙ  
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ΡΝΚΔΑΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΖΠ ΔΟΔΛΑΠ 

 

Η. ΠΡΑΡΗΠΡΗΘΖ ΘΑΗ ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΔΟΔΛΑΠ:  

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα νη δέθα (10) ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ζε 

ζπλαθέο κε ην κάζεκα (θαη ηνλ Σνκέα) επξύηεξν γλσζηηθό αληηθείκελν. Ο θ. Θαξαβαζίιεο 
πξνεγείηαη ζηελ θαηάηαμε ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο επαγγεικαηηθήο ηνπ εκπεηξίαο θαη ηνπ ζε-
καληηθνύ εξεπλεηηθνύ ηνπ έξγνπ θαη αθνινπζνύλ νη ππόινηπνη ππνςήθηνη κε βάζε ηε ζπγθξη-

ηηθή αμηνιόγεζε θαη ζηάζκηζε ηεο ζπλαθνύο κε ην κάζεκα επαγγεικαηηθήο θαη δηδαθηηθήο 
εκπεηξίαο ηνπο, ηνπ δεκνζηεπκέλνπ εξεπλεηηθνύ ηνπο έξγνπ θαη ηεο επδόθηκεο δηδαθηηθήο 
πξνϋπεξεζίαο ηνπο ζην Ίδξπκα θαη ζην Σκήκα.  

1 ΚΑΡΑΒΑΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 
2 ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΝΣΩΝΗ 
3 ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΣΟ 
4 ΑΜΟΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΗ 
5 ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ ΧΡΗΣΟ 
6 ΣΤΛΙΑΝΟΤ ΣΑΟ 
7 ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΩΝΙΟ 
8 ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΔΕΠΟΙΝΑ 
9 ΚΤΡΙΑΚΙΔΗ ΣΑΤΡΟ 
10 ΣΑΜΑΣΙΟΤ ΠΑΤΛΟ 
11 ΔΑΛΓΙΣΖΗ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

ΗΗ. ΖΙΔΘΡΟΝΛΗΘΖ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖ 

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα πξνεγνύληαη νη ηξεηο (3) πξώηνη ππνςήθηνη γηαηί είλαη θάηνρνη δη-
δαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ζε ζπλαθέο κε ην κάζεκα (θαη ηνλ Σνκέα) επξύηεξν γλσζηηθό αληη-
θείκελν. Ο θ. Θαξαβαζίιεο πξνεγείηαη ζηελ θαηάηαμε ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο ζπλάθεηαο ηνπ 

δηδαθηνξηθνύ ηνπ δηπιώκαηνο ζην εηδηθόηεξν γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, ηεο κε-
γαιύηεξεο επαγγεικαηηθήο ηνπ εκπεηξίαο θαη ηνπ ζεκαληηθνύ εξεπλεηηθνύ ηνπ έξγνπ. Ο θ. 
ακνιαδάο θαη ε θ. Κπόηζηνπ αθνινπζνύλ ζηελ θαηάηαμε, κε βάζε ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγε-

ζε θαη ζηάζκηζε ηεο ζπλαθνύο κε ην κάζεκα επαγγεικαηηθήο θαη δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ηνπο, 
ηνπ δεκνζηεπκέλνπ εξεπλεηηθνύ ηνπο έξγνπ θαη ηεο επδόθηκεο δηδαθηηθήο πξνϋπεξεζίαο ηνπο 
ζην Ίδξπκα θαη ζην Σκήκα. Ο θ. Θαηζίθεο πξνεγείηαη ηεο θαο Βνγηαηδή ιόγσ ηεο κεγαιύηε-

ξεο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο όπσο θαη ε θα Βνγηαηδή πξνεγείηαη ηνπ θ. Γαιγηηδε γηα ηνλ ίδην 
ιόγν.  

 

1 ΘΑΡΑΒΑΗΙΖ ΗΩΑΛΛΖ 

2 ΑΚΟΙΑΓΑ ΗΩΑΛΛΖ 

3 ΚΠΟΣΗΟΤ ΚΑΡΗΑ 

4 ΘΑΣΗΘΖ ΗΩΑΛΛΖ  

5 ΒΟΓΗΑΣΕΖ ΓΔΠΟΗΛΑ 

6 ΓΑΙΓΗΣΕΖ ΚΗΥΑΖΙ  
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ΗΗΗ. ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖ 

ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα πξνεγνύληαη νη δώδεθα (12) πξώηνη ππνςήθηνη γηαηί είλαη θάηνρνη 
δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο ζε ζπλαθέο κε ην κάζεκα (θαη ηνλ Σνκέα) επξύηεξν γλσζηηθό α-
ληηθείκελν. Ο θ. Αζαλαζίνπ πξνεγείηαη ζηελ θαηάηαμε ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ εκπεηξίαο θαη δηδαθηηθήο εκπεηξίαο θαη αθνινπζνύλ νη ππόινηπνη ππνςήθηνη θάηνρνη δηδα-
θηνξηθνύ, κε βάζε ηε ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζε θαη ζηάζκηζε ηεο ζπλαθνύο κε ην κάζεκα ε-
παγγεικαηηθήο θαη δηδαθηηθήο εκπεηξίαο ηνπο, ηνπ δεκνζηεπκέλνπ εξεπλεηηθνύ ηνπο έξγνπ θαη 

ηεο επδόθηκεο δηδαθηηθήο πξνϋπεξεζίαο ηνπο ζην Ίδξπκα θαη ζην Σκήκα. Γηα ηηο ζέζεηο 3, 4 
θαη 5 ζεκεηώλεηαη όηη ν θ. Αδαξία έρεη κεγαιύηεξε δηδαθηηθή εκπεηξία από ηνπο ζπλππνςήθη-
νπο ηνπ ζην κάζεκα Δηζαγσγή ζηελ Πιεξνθνξηθή ελώ νη θ. Γεκεηξίνπ θαη Φξαγγίδεο έρνπλ 

κεγαιύηεξε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηα καζήκαηα Βάζεηο Γεδνκέλσλ θαη Πιεξνθνξηαθά πζηή-
καηα.  

 
1 ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 
2 ΑΜΟΛΑΔΑ ΙΩΑΝΝΗ 
3 ΑΖΑΡΙΑ ΑΛΜΠΕΡΣΟ  
4 ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΣΤΛΙΑΝΟ 
5 ΦΡΑΓΓΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ 
6 ΒΑΛΑΙΔΟΤ ΑΡΕΣΗ 
7 ΣΤΛΙΑΝΟΤ ΣΑΟ 
8 ΜΠΟΣΙΟΤ ΜΑΡΙΑ 
9 ΣΑΜΑΣΙΟΤ ΠΑΤΛΟ 
10 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ 
11 ΒΟΓΙΑΣΖΗ ΔΕΠΟΙΝΑ 
12 ΜΠΑΛΟΤΚΣΗ ΙΩΑΝΝΗ 
13 ΠΑΧΑΛΙΔΟΤ ΑΝΣΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ 
14 ΔΑΛΓΙΣΖΗ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 


