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Εισηγητική Έκθεση της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής 

αξιολόγησης υποψηφιοτήτων 

για την επιλογή διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 για το εαρινό εξάμηνο 

του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων 

Στη Συνέλευση 2/09-02-2021 του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

ομόφωνα αποφασίστηκε η τριμελής εισηγητική επιτροπή αξιολόγησης των 

υποψηφιοτήτων για την επιλογή διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, να 

αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: 

Σινάνογλου Βασιλεία, Καθηγήτρια 

Ζουμπουλάκης Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής 

Στρατή Ειρήνη, Λέκτορας 

 

Η εισηγητική επιτροπή συνεδρίασε για να εξετάσει την εμπρόθεσμη υποβολή 

αιτήσεων υποψηφιότητας για τη θέση διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 

για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 για το Τμήμα Επιστήμης 

και Τεχνολογίας Τροφίμων για τη διδασκαλία: 

1) του υποχρεωτικού μαθήματος «Ποσοτική Αναλυτική Χημεία» του 2ου 

Εξάμηνου Σπουδών, για δύο (2) ώρες Φροντιστήριο και τέσσερις (4) ώρες 

Εργαστήριο. 

2) του υποχρεωτικού μαθήματος «Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων», του 6ου 

Εξάμηνου Σπουδών, για έξι (6) ώρες Εργαστήριο 

σύμφωνα με την προκήρυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με αριθμό πρωτ. 

9180/05-02-2021 με θέμα «Πρόσληψη διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980, 

για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, πλήρους ή μερικής 

απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου».  

Σύμφωνα με τον έλεγχο των υποψηφιοτήτων, οι οποίες κατατέθηκαν μέσω 

μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 

Γραμματείας του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, προκύπτει ότι 

έχουν εμπρόθεσμα κατατεθεί ΠΕΝΤΕ (5) αιτήσεις υποψηφιότητας, οι οποίες είναι οι 

ακόλουθες: 

Α/Α 
Αρ. Πρωτ. 

Υποψηφιότητας 

Ημερομηνία 

Υποβολής 
Αιτούμενα Μαθήματα 

1 12687/19-2-2021 15/02/2021 
1. Ποσοτική Αναλυτική Χημεία  

2. Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων  

2 13096/19-2-2021 19/02/2021 
1. Ποσοτική Αναλυτική Χημεία  

2. Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων  

3 12700/19-2-2021 17/02/2021 
1. Ποσοτική Αναλυτική Χημεία  

2. Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων  

4 12704/19-2-2021 15/02/2021 
1. Ποσοτική Αναλυτική Χημεία  

2. Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων  

5 12689/19-2-2021 17/02/2021 1. Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων  
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Στη συνέχεια η τριμελής εισηγητική επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν: 

1. Την με αριθμ. πρωτ. Φ11/138717/Ζ2/13-10-2020 Απόφαση της Υπουργού 

Παιδείας και Θρησκευμάτων,  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 

παρ. 3 του Ν.4386/2016 και του άρθρου 84 παρ. 16α του Ν.4485/2017 και του 

άρθρου 36 του Ν.4485/2017,  

3. Την με αριθ. 01/21-01-2021 πράξη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, με την οποία κατανεμήθηκαν στο τμήμα Επιστήμης και 

Τεχνολογίας Τροφίμων δύο (2) θέσεις διδασκόντων του άρθρου 5 του π.δ. 

407/1980 για το εαρινό εξάμηνο του παρόντος ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 

4. Την κατανομή των θέσεων διδασκόντων σύμφωνα με την απόφαση της 

Συνέλευση; 1/29-01-2021 του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων για τη διδασκαλία του υποχρεωτικού μαθήματος «Ποσοτική 

Αναλυτική Χημεία» του 2ου Εξάμηνου Σπουδών, για δύο (2) ώρες 

Φροντιστήριο και τέσσερις (4) ώρες Εργαστήριο και του υποχρεωτικού 

μαθήματος «Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων», του 6ου Εξάμηνου Σπουδών, 

για έξι (6) ώρες Εργαστήριο 

5. Τον καθορισμό των κριτηρίων και της βαρύτητας αυτών για την πρόσληψη 

των διδασκόντων σύμφωνα με το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 για το εαρινό 

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με την απόφαση της 

Συνέλευσης 3/17-02-2021 του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Τροφίμων 

 

Προχώρησε σε λεπτομερή έλεγχο των πιστοποιητικών, δικαιολογητικών και λοιπών 

στοιχείων των πέντε (5) υποψηφιοτήτων και συνέταξε την παρούσα εισήγηση 

αποτελούμενη από δύο μέρη με το εξής περιεχόμενο:  

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Πλήρης πίνακας των υποψηφίων, στον οποίο καταγράφονται τα 

προσόντα των υποψηφίων και ελέγχονται σύμφωνα με τα κριτήρια και τη βαρύτητα 

αυτών για την πρόσληψη των διδασκόντων. 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Κατάταξη κατ’ αξιολογική σειρά των υποψηφίων που διαθέτουν 

τα απαιτούμενα προσόντα και εισήγηση προς τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Καταγραφή και Έλεγχος Προσόντων Υποψηφίων  

 

1. Αρ. πρωτ. 12687/19-2-2021 

 

Α/Α ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 Βασικές σπουδές: 

Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών  

Συνάφεια και με τα δύο 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 

2 Μεταπτυχιακές σπουδές 

Πτυχίο ειδίκευσης στην «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», Σχεδιασμός και 

Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Τίτλος: «Design, synthesis and biological evaluation of linear and 

cyclic MBP 87-99 analogues» 

 

3 Διδακτορική Διατριβή  

Διδακτορικό Δίπλωμα στην «ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ», Σχεδιασμός και 

Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων με θέμα Διατριβής: 

«Σχεδιασμός και Σύνθεση του επιτόπου 83-99 της Βασικής 

Πρωτεΐνης της Μυελίνης και τροποποιημένων παραγώγων της: Εν 

δυνάμει προϊόντα στην Ανοσοθεραπεία της Σκλήρυνσης Κατά 

Πλάκας».  

Συνάφεια και με τα δύο 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 

4 Ερευνητικό έργο: 

07/09/2012–30/01/2016  ELDRUG Εταιρεία Φαρμακευτικών 

Προϊόντων. Μεταδιδακτορική έρευνα στα: 

1) Οργανική - Πεπτιδική Σύνθεση (υγρή και στερεή φάση). 

2) Πρόγραμμα Διμερής συνεργασία Ελλάδας Ισραήλ. 

Ανάπτυξη και υλοποίηση Φαρμακοκινητικής μεθοδολογίας 

με χρήση LC MS-MS, και  HPLC.   

3) Προκλινική και Τοξικολογική αξιολόγηση Προγράμματα 

Πεπτιδικών/ Μιμητών Αναλόγων του ανοσοκυρίαρχου 

επιτόπου της Μυελίνης συνδεδεμένα με μαννάνη με στόχο 

τις Κλινικές δοκιμές  

4) Σύνθεση και προ–κλινική. Αξιολόγηση εν δυνάμει Αντι 

υπερτασικών αναλόγων BV6 για κλινικές δοκιμές. 

(Επιστημονικός Υπεύθυνος) 

 

2013  Θέση Ερευνητή Post Doc, Πανεπιστήμιο Tubingen. Τμήμα 

Βιοχημείας 

Μελέτη πρόσδεσης και μελέτες σταθερότητας Πεπτιδικών αναλόγων 

της Μυελίνης και πεπτιδικών μιμητών σε πρωτείνες 

αντιγονοπαρουσίασης HLA-DR4. Ανάπτυξη καλλιεργειών 

κυττάρων EBV για απομόνωση της πρωτεΐνης HLA-DR4. 

Απομόνωση, ανάλυση και ταυτοποίηση πρωτεϊνών με χρήση 

MALDI TOF 

 

 

 

Συνάφεια και με τα δύο 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 

5 Διδακτικό έργο: 

Θέση Λέκτορα ΠΔ407/80 στα Τμήματα Χημείας και 

Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών για τα μαθήματα της 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 

ΧΗΜΕΙΑΣ Ι και ΙV και για το μάθημα της ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΣ, στην εκπαιδευτική περίοδο 2009-2011. 

 

Συνάφεια και με τα δύο 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 

 

 

6 Δημοσιεύσεις  

6.1 Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

21 δημοσιεύσεις στο σύνολο. 
 

Συνάφεια και με τα δύο 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 

 
6.2 Ανακοινώσεις, αναρτήσεις, παρουσιάσεις σε επιστημονικά 

συνέδρια 
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Συνολικά 16 ανακοινώσεις σε συνέδρια  

6.3 Κεφάλαια σε βιβλία 

Συνολικά 5 κεφάλαια σε βιβλία 

 

 

2. Αρ. πρωτ. 13096/19-2-2021 

 

Α/Α ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 Βασικές σπουδές: 

Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Συνάφεια και με τα δύο 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 

2 Μεταπτυχιακές σπουδές: 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών 

Επιστημών, Τμήμα Χημείας, Τομέας Οργανικής Χημείας 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (πρώην 

ΙΒΧΒ) 

Τίτλος: «Διαμορφωτική ανάλυση και δημιουργία φαρμακοφόρου 

μοντέλου των ΑΤ1 ανταγωνιστών» 

 

3 Διδακτορική Διατριβή: 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών, 

Τομέας Χημικών Επιστημών 

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας (πρώην 

ΙΒΧΒ) 

Τίτλος: «Υπολογιστικά εργαλεία για την αναζήτηση νέων 

βιοδραστικών ενώσεων σε επιλεγμένους πρωτεϊνικούς στόχους» 

Συνάφεια και με τα δύο 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 

4 Ερευνητικό έργο: 

18.12.2017-17.06.2018 και 01.08.2018-30.11.2018 και 10.12.2018-

09.08.2020: Θέση μεταδιδάκτορα στο Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας 

(πρώην ΙΒΦΧΒ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στα πλαίσια του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με 

συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, σε θέματα σχεδιασμού, μελέτης και χημικής ανάλυσης 

βιοδραστικών ενώσεων. 

Συνάφεια και με τα δύο 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 

 

 

5 Υποτροφίες για ερευνητικό έργο 

16.02.2020-16.02.2022: Υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προγράμματος 

Υποτροφιών ΙΚΥ της Πράξης «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων 

ερευνητών/ερευνητριών – Β Κύκλος» 

16.04.2017-31.08.2017: Υποτροφία για μεταδιδακτορική έρευνα στο 

πλαίσιο του προγράμματος «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΙΚΥ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SIEMENS» 

2013-2014: Υποτροφία 17 μηνών του ερευνητικού προγράμματος 

Καραθεοδωρή 2010  

Συνάφεια και με τα δύο 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 

6 Διδακτικό έργο: 

24.02.2020-03.07.2020 και 05.10.2020-Σήμερα: Ακαδημαϊκός 

Υπότροφος στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της 

Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

Διδακτικό Έργο στο Εργαστήριο Γενικής Χημείας με γνωστικό 

αντικείμενο "Γενική Χημεία, Οργανική Χημεία και Ποσοτική 

Αναλυτική Χημεία" καθώς και ερευνητικό έργο στο εργαστήριο 

Χημείας Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας 

Τροφίμων. 

2017/2018-Σήμερα: Διδασκαλία στην ενότητα «ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ 

ΥΓΕΙΑ» του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών "ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ" (ΦΕΚ τ.Β' 443/24-3-2015, ΦΕΚ τ.Β' 

3267/8-8-2018), με τίτλο διάλεξης: «Σύγχρονες προσεγγίσεις 

Συνάφεια και με τα δύο 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 
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εικονικής σάρωσης (virtual screening) στο σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη φαρμακευτικών μορίων». 

09.11.2019 και 03.04.2020: Διδασκαλία στο σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη φαρμακευτικών μορίων» του Διιδρυματικού 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ογκολογία: Από την 

ογκογένεση έως τη Θεραπεία" με τίτλο διάλεξης: «Σύγχρονες 

προσεγγίσεις εικονικής σάρωσης (virtual screening). 

7 Δημοσιεύσεις  

7.1 Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

18 δημοσιεύσεις στο σύνολο. 
 

Συνάφεια και με τα δύο 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 7.2 Ανακοινώσεις, αναρτήσεις, παρουσιάσεις σε επιστημονικά 

συνέδρια  

Συνολικά 27 ανακοινώσεις σε συνέδρια και προφορικές 

παρουσιάσεις 

 

 

3. Αρ. πρωτ. 12700/19-2-2021 

 

Α/Α ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 Βασικές σπουδές: 

Πτυχίο Χημείας, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Συνάφεια και με τα δύο 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 

2 Μεταπτυχιακές σπουδές: 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης “Χημική Ανάλυση – Έλεγχος 

Ποιότητας”, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Τίτλος: «Προσδιορισμός Δισφαινόλης Α σε γάλα με εκχύλιση 

στερεάς φάσης και υγροχρωματογραφία – φασματομετρία μαζών». 

 

3 Διδακτορική Διατριβή  

Διδακτορική Διατριβή στη Χημεία, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο 

Αθηνών 

Τίτλος: «Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού ενώσεων που 

προκαλούν ορμονικές διαταραχές με υγροχρωματογραφία – 

φασματομετρία μαζών». 

Συνάφεια και με τα δύο 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 

4 Ερευνητικό έργο: 

07/2016 – Σήμερα 

Θέση Ερευνητή Δ’ στο Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών 

Φαρμάκων του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου 

08/2014 – 07/2016:  

Επιστημονικό προσωπικό ως Χημικός στο Εργαστήριο Χημικού 

Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού 

Ινστιτούτου με αντικείμενα: 1) την αξιολόγηση της ταυτότητας, των 

φυσικοχημικών ιδιοτήτων και των μεθόδων ανάλυσης 

φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων δραστικών ουσιών και 

σκευασμάτων 2) την ανάπτυξη νέων μεθόδων προσδιορισμού 

ιχνοστοιχείων, μακροστοιχείων και βαρέων μετάλλων σε δείγματα 

μελισσοκομίας και 3) την ανάλυση φυτοπροστατευτικών 

σκευασμάτων στα πλαίσια του Ελέγχου Αγοράς. 

7/2018 – Σήμερα (28 μήνες) (LIFE-EU Collaborative Project), 

6/2020 – Σήμερα EFSA 

10/2010 – 8/2011 (11 μήνες): ΕΥΔΑΠ 

Συνάφεια και με τα δύο 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 

 

 

5 Υποτροφίες : 

2006 – 2009 

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές 

εσωτερικού μετά από γραπτές εξετάσεις. 

2007 

Βραβείο Roland W. Frei καλύτερης παρουσίασης πόστερ νέου 

ερευνητή από τη διεθνή ένωση περιβαλλοντικής αναλυτικής χημείας 

(IAEAC), στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου “Recent Advances in 

Food Analysis”, Πράγα. 
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2007 

Υποτροφία Erasmus για εκπόνηση μέρους διδακτορικής διατριβής 

στo Πολυτεχνείο (ΤU) Βιέννης. 

2004 

Υποτροφία αριστείας από το ΜΠΣ “Χημική Ανάλυση – Έλεγχος 

Ποιότητας”. 

6 Δημοσιεύσεις  

6.1 Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

14 δημοσιεύσεις στο σύνολο 

Συνάφεια και με τα δύο 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 

 6.2 Ανακοινώσεις, αναρτήσεις, παρουσιάσεις σε επιστημονικά 

συνέδρια 

Συνολικά 19 ανακοινώσεις σε συνέδρια και προφορικές 

παρουσιάσεις 

6.3 1 Κεφάλαιο σε βιβλίο 

 

 

4. Αρ. πρωτ. 12704/19-2-2021 

 

Α/Α ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 Βασικές σπουδές: 

Honours BEng Mechanical Design Engineering 

University of Westminster του Ηνωμ. Βασιλείου 

Δε διαθέτει συνάφεια με 

κανένα από τα 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 

2 Μεταπτυχιακές σπουδές: 

Προηγμένη κατασκευαστική τεχνολογία 

University of Portsmouth, Πόρτσμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο– 

Μηχανολόγος Μηχανικός Τομέα Οργάνωσης Παραγωγής 

 

 

3 Διδακτορική Διατριβή  

University of Portsmouth, Πόρτσμουθ, Ηνωμένο Βασίλειο 

Τίτλος: Πρόγνωση συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών διαδιδομένων 

σε χαμηλή βλάστηση εδάφους, με εφαρμογή στο Ελληνικό 

μεσογειακό οικοσύστημα. – Δυναμική & Έλεγχος Ενεργειακών 

Συστημάτων, Φαινόμενα μεταφοράς μάζας, Φυσική Καύση, 

Μηχανική Ρευστών. 

Δε διαθέτει συνάφεια με 

κανένα από τα 

προκηρυσσόμενα μαθήματα 

4 Υποτροφίες 

Υπότροφος από το πανεπιστημιακό πρόγραμμα “ RDB Grant”, 

2002-2006. 

Academic Excellent Award, 2003 

Workshop Grant (ASPA 2004) 

 

 

 

 

 

5.  Αρ. πρωτ. 12689/19-2-2021 

 

Α/Α ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 Βασικές σπουδές: 

Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή 

Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα Αθηνών 

Συνάφεια με το 

προκηρυσσόμενo μάθημα 

2 Μεταπτυχιακές σπουδές: 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργανική Σύνθεση και 

Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία» 

Eθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Θετικών Επιστημών 

Τμήμα Χημείας 

Τίτλος μεταπτυχιακής διατριβής: «Σύνθεση νέων χειρόμορφων 

παραγώγων ουρίας και μελέτη τους ως οργανοκαταλυτών» 
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3 Διδακτορική Διατριβή  

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου 

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Απομόνωση βιοδραστικών 

ενώσεων από σταυρανθή λαχανικά. Ταυτοποίηση και ποσοτικός 

προσδιορισμός με συνθετικές και φασματοσκοπικές τεχνικές» 

Συνάφεια με το 

προκηρυσσόμενo μάθημα 

4 Υποτροφία 

10/2009-10/2011 

Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών 

1η θέση σε γραπτό διαγωνισμό χορήγησης υποτροφιών για 

μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού 

 

5 Ερευνητικό έργο: 

3/2019-1/2021 Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ερευνητικό 

πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων «εργαλείων» για τον 

προσδιορισμό της γνησιότητας βασικών εξαγώγιμων ελληνικών 

προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας με συνδυασμό σύγχρονων 

τεχνικών: Ευαισθητοποίηση επαγγελματία και καταναλωτή - 

QuaAuthentic_GR». Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Σχολή Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης 

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου 

Συνάφεια με το 

προκηρυσσόμενo μάθημα 

 

6 Διδακτικό έργο: 

10/2020-Σήμερα 

Ακαδημαϊκός υπότροφος στα εργαστηριακά μαθήματα «Επιστήμη 

και τεχνολογία φρούτων και λαχανικών» και «Επιστήμη και 

τεχνολογία δημητριακών και προϊόντων τους» 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Σχολή Επιστημών Τροφίμων Τμήμα 

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων 

Μη συνάφεια με το 

προκηρυσσόμενo μάθημα 

 

 

7 Δημοσιεύσεις  

7.1 Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά 

7 δημοσιεύσεις στο σύνολο 

Συνάφεια με το 

προκηρυσσόμενo μάθημα 

7.2 Ανακοινώσεις, αναρτήσεις, παρουσιάσεις σε επιστημονικά 

συνέδρια 

Συνολικά 4 ανακοινώσεις σε συνέδρια  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των υποψηφίων όπως και η βαρύτητα αυτών, 

σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης 3/17-02-2021 του Τμήματος Επιστήμης 

και Τεχνολογίας Τροφίμων, παρατίθενται στη συνέχεια: 

Κριτήρια Βαρύτητα - μοριοδότηση Παρατηρήσεις 
Πτυχίο  0-10 Σε περίπτωση μη 

συνάφειας και εφ’ όσον 

κάποιο κριτήριο δεν 

ικανοποιείται η 

μοριοδότηση είναι 0. 

Διδακτορικό  0-20 
Δημοσιεύσεις  0-20 
Ανακοινώσεις σε Συνέδρια  0-10 
Διδακτική εμπειρία  0-30 
Ερευνητική εμπειρία  0-10 

  

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι πίνακες συγκριτικής αξιολογικής κατάταξης των 

υποψηφίων, ανά θέση του Τμήματος. Η μοριοδότηση είναι συνάρτηση της συνάφειας 

όλων των προσόντων των υποψηφίων με το κάθε αιτούμενο μάθημα, του πλήθους 

των δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων, όπως και της χρονικής διάρκειας της 

ερευνητικής/διδακτικής εμπειρίας. 

 

Πίνακας για την Ποσοτική Αναλυτική Χημεία 

 Αριθμοί πρωτοκόλλου υποψηφίων 

Κριτήρια 12687/ 

19-2-2021 

13096/ 

19-2-2021 

12700/ 

19-2-2021 

12704/ 

19-2-2021 

Πτυχίο 0-10 10 10 10 0 

Διδακτορικό 0-20 18 18 20 0 

Δημοσιεύσεις 0-20 20 18 14 0 

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια 0-10 10 10 10 0 

Διδακτική εμπειρία 0-30 10 10 0 0 

Ερευνητική εμπειρία 0-10 10 10 10 0 

Σύνολο μορίων 78 76 64 0 

 

Πίνακας για την Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων 

 Αριθμοί πρωτοκόλλου υποψηφίων 

Κριτήρια 12687/ 

19-2-2021 

13096/ 

19-2-2021 

12700/ 

19-2-2021 

12704/ 

19-2-2021 

12689/ 

19-2-2021 

Πτυχίο 0-10 10 10 10 0 7 

Διδακτορικό 

0-20 

18 18 20 0 20 

Δημοσιεύσεις 

0-20 

20 18 14 0 7 

Ανακοινώσεις 

σε Συνέδρια 0-

10 

10 10 10 0 4 

Διδακτική 

εμπειρία 0-30 

10 14 0 0 0 

Ερευνητική 

εμπειρία 0-10 

10 10 10 0 5 

Σύνολο 

μορίων 

78 80 64 0 43 
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Ο/Η υποψήφιος/α με αριθμό πρωτοκόλλου 12687/19-2-2021 είναι πτυχιούχος 

Χημικός  (2000) (Πανεπιστήμιο Πατρών) με ΜΔΕ (2002) και Διδακτορικό δίπλωμα 

(2007) με αντικείμενο στον Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων και 

τίτλο «Σχεδιασμός και Σύνθεση του επιτόπου 83-99 της Βασικής Πρωτεΐνης της 

Μυελίνης και τροποποιημένων παραγώγων της: Εν δυνάμει προϊόντα στην 

Ανοσοθεραπεία της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας» στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Διαθέτει 

είκοσι μία (21) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σε θέματα αναλυτικής και 

οργανικής χημείας και βιοχημείας, δεκαέξι (16) ανακοινώσεις σε επιστημονικά 

συνέδρια και πέντε (5) κεφάλαια σε βιβλία. Διαθέτει ερευνητικό έργο πολύ καλής 

ποιότητας σε θέματα που αφορούν ανάπτυξη μεθόδων χρωματογραφίας και 

φασματομετρίας μάζας, όπως και σε θέματα απομόνωσης, ανάλυσης, σύνθεσης και 

ταυτοποίησης ουσιών. Διαθέτει αυτοδύναμη διδασκαλία σε θέματα οργανικής και  

φαρμακευτικής χημείας ως Λέκτορας ΠΔ407/80 στα Τμήματα Χημείας και 

Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών, διάρκειας δύο ετών. Το γνωστικό 

αντικείμενο του διδακτορικού και το ερευνητικό και διδακτικό του/της έργο είναι εξ 

ολοκλήρου στην περιοχή της αναλυτικής και οργανικής χημείας. Ως εκ τούτου 

διαθέτει συνάφεια και με τα δύο αιτούμενα μαθήματα.  

 

Ο/Η υποψήφιος/α με αριθμό πρωτοκόλλου 13096/19-2-2021 είναι πτυχιούχος 

Χημικός  (2010) (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), με ΜΔΕ (2012) 

στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διδακτορικό δίπλωμα 

(2017) με τίτλο «Υπολογιστικά εργαλεία για την αναζήτηση νέων βιοδραστικών 

ενώσεων σε επιλεγμένους πρωτεϊνικούς στόχους» στο Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο, Σχολή Χημικών Μηχανικών. Διαθέτει δεκαοκτώ (18) δημοσιεύσεις σε 

επιστημονικά περιοδικά σε θέματα σχεδιασμού, μελέτης και χημικής ανάλυσης 

βιοδραστικών ενώσεων, και είκοσι επτά (27) ανακοινώσεις και προφορικές 

παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει ερευνητικό έργο πολύ καλής 

ποιότητας σε θέματα που αφορούν την in silico μελέτη βιοδραστικών μορίων σε 

συνδυασμό με χρήση και ανάπτυξη ποικιλίας αναλυτικών μεθόδων χρωματογραφίας 

και φασματοσκοπίας. Διαθέτει Διδακτικό Έργο με γνωστικό αντικείμενο "Γενική 

Χημεία, Οργανική Χημεία και Ποσοτική Αναλυτική Χημεία" ως Ακαδημαϊκός 

Υπότροφος στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Επιστημών 

Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και ερευνητικό έργο στο 

εργαστήριο Χημείας Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας 

Τροφίμων, διάρκειας ενός έτους. Το γνωστικό αντικείμενο του διδακτορικού και το 

ερευνητικό και διδακτικό του/της έργο είναι εξ ολοκλήρου στην περιοχή της 

ενόργανης χημικής ανάλυσης –αναλυτικής χημείας και της οργανικής χημείας. Ως εκ 

τούτου διαθέτει συνάφεια και με τα δύο αιτούμενα μαθήματα. 

Ο/Η υποψήφιος/α με αριθμό πρωτοκόλλου 12700/19-2-2021 είναι πτυχιούχος 

Χημικός  (2003) (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), με ΜΔΕ (2005) 

στη “Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας” στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διδακτορικό δίπλωμα (2010) με τίτλο «Ανάπτυξη 
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μεθόδων προσδιορισμού ενώσεων που προκαλούν ορμονικές διαταραχές με 

υγροχρωματογραφία – φασματομετρία μαζών» στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει δεκατέσσερις (14) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 

περιοδικά σε θέματα απομόνωσης και χημικής ανάλυσης βιοδραστικών και άλλων 

ουσιών, δεκαεννέα (19) ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και ένα (1) 

Κεφάλαιο σε βιβλίο. Διαθέτει ερευνητικό έργο πολύ καλής ποιότητας στο 

Εργαστήριο Χημικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων του Μπενάκειου 

Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου σε θέματα που αφορούν την αξιολόγηση της 

ταυτότητας και των φυσικοχημικών ιδιοτήτων φυτοπροστατευτικών και βιοκτόνων 

δραστικών ουσιών όπως και την ανάπτυξη νέων μεθόδων προσδιορισμού 

ιχνοστοιχείων, μακροστοιχείων και βαρέων μετάλλων. Το γνωστικό αντικείμενο του 

διδακτορικού και το ερευνητικό του/της έργο είναι εξ ολοκλήρου στην περιοχή της 

ενόργανης χημικής ανάλυσης και της αναλυτικής χημείας. Ως εκ τούτου διαθέτει 

συνάφεια και με τα δύο αιτούμενα μαθήματα. 

Ο/Η υποψήφιος/α με αριθμό πρωτοκόλλου 12704/19-2-2021 είναι πτυχιούχος  

Μηχανολόγος Μηχανικός (2001) (University of Westminster του Ηνωμ. Βασιλείου), 

με ΜΔΕ (2003) στη Προηγμένη κατασκευαστική τεχνολογία στο University of 

Portsmouth και Διδακτορικό δίπλωμα (2007) με τίτλο «Πρόγνωση συμπεριφοράς 

δασικών πυρκαγιών διαδιδομένων σε χαμηλή βλάστηση εδάφους, με εφαρμογή στο 

Ελληνικό μεσογειακό οικοσύστημα. – Δυναμική & Έλεγχος Ενεργειακών 

Συστημάτων, Φαινόμενα μεταφοράς μάζας, Φυσική Καύση, Μηχανική Ρευστών» στο 

University of Portsmouth. Το βασικό του πτυχίο, το γνωστικό αντικείμενο του 

διδακτορικού και το σύνολο του ερευνητικού-διδακτικού του έργου δεν 

παρουσιάζουν καμία συνάφεια με τα προκηρυσσόμενα μαθήματα, οπότε ο/η 

υποψήφιος/α, δεν λαμβάνει μοριοδότηση.  

 

Ο/Η υποψήφιος/α με αριθμό πρωτοκόλλου 12689/19-2-2021 είναι πτυχιούχος 

Τεχνολόγος τροφίμων (2005) (ΤΕΙ Αθήνας) με ΜΔΕ (2011) στην «Οργανική 

Σύνθεση και Εφαρμογές της στη Χημική Βιομηχανία» και Διδακτορικό δίπλωμα 

(2018) με αντικείμενο «Απομόνωση βιοδραστικών ενώσεων από σταυρανθή 

λαχανικά. Ταυτοποίηση και ποσοτικός προσδιορισμός με συνθετικές και 

φασματοσκοπικές τεχνικές» στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διαθέτει επτά (7) 

δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σε θέματα χημικής ανάλυσης και οργανικής 

σύνθεσης και τέσσερις (4) παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει 

ερευνητικό έργο στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου στο 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε θέματα που αφορούν την γνησιότητα 

προϊόντων τροφίμων με συνδυασμό σύγχρονων τεχνικών. Το διδακτικό του/της έργο 

ως Ακαδημαϊκού υποτρόφου στα εργαστηριακά μαθήματα «Επιστήμη και τεχνολογία 

φρούτων και λαχανικών» και «Επιστήμη και τεχνολογία δημητριακών και προϊόντων 

τους» στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων κρίνεται ως μη συναφές με 

το αντικείμενο του αιτούμενου μαθήματος. Το γνωστικό αντικείμενο του 

διδακτορικού και το ερευνητικό του/της έργο είναι στην περιοχή της χημικής 
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ανάλυσης και της οργανικής χημείας. Ως εκ τούτου διαθέτει συνάφεια με το 

αιτούμενο μάθημα. 

 

Τελικός πίνακας κατάταξης ανά μάθημα με αριθμούς πρωτοκόλλου 

Α/Α Ποσοτική Αναλυτική Χημεία Α/Α Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων 

1 12687/19-2-2021 1 13096/19-2-2021 

2 13096/19-2-2021 2 12687/19-2-2021 

3 12700/19-2-2021 3 12700/19-2-2021 

  4 12689/19-2-2021 

 

Ο/Η υποψήφιος/α με αριθμό πρωτοκόλλου 12704/19-2-2021, απορρίπτεται λόγω μη 

συνάφειας με τα αιτούμενα μαθήματα. 

 

 

Η ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Σινάνογλου Βασιλεία             Ζουμπουλάκης Παναγιώτης   Στρατή Ειρήνη 

    Καθηγήτρια                    Αν. Καθηγητής                                 Λέκτορας 
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