
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021-2022 

 

 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1-12/2021 απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του  Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, δεν αξιολογήθηκαν τα 

μαθήματα ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ, ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ και ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ, λόγω ανάθεσης αυτών σε νεοδιορισθέντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. 
        

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

 

A/A Ονοματεπώνυμο Σημειώσεις 

1 Σ. Γ. Έχει διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το μάθημα, πολύ μεγάλη διδακτική και επαγγελματική 

εμπειρία μετά τη λήψη του διδακτορικού (> 3 έτη) (16 και 11 χρόνια αντίστοιχα) και αξιόλογο 

ερευνητικό έργο (6 εργασίες σε διεθνή περιοδικά στη βάση scopus και 31 εργασίες σε διεθνή 

συνέδρια). 

2 

Τ. Α. 

Έχει διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το μάθημα, μεγάλη διδακτική και επαγγελματική 

εμπειρία μετά τη λήψη του διδακτορικού (> 3 έτη) (10 και 5 χρόνια αντίστοιχα) και αξιόλογο 

ερευνητικό έργο (2 εργασίες σε διεθνή περιοδικά στη βάση scopus και 5 σε διεθνή συνέδρια). 

3 Π. Ν. Έχει διδακτορικό, 2 χρόνια διδακτική εμπειρία μετά τη λήψη του διδακτορικού και πολύ 

αξιόλογο ερευνητικό έργο (30 εργασίες σε διεθνή περιοδικά στη βάση scopus και 6 εργασίες σε 

διεθνή συνέδρια) 

4 

Τ. Κ. 

Έχει διδακτορικό, 15 μήνες επαγγελματική εμπειρία και 9 μήνες διδακτική εμπειρία μετά τη 

λήψη του διδακτορικού (επικαλυπτόμενα) και αξιόλογο ερευνητικό έργο (7 εργασίες σε διεθνή 

περιοδικά στη βάση scopus και 4 εργασίες σε διεθνή συνέδρια) 

5 
Β. Δ. 

Έχει διδακτορικό, 1 έτος επαγγελματική εμπειρία και 6 μήνες διδακτική εμπειρία μετά τη λήψη 

του διδακτορικού (επικαλυπτόμενα). Έχει 2 εργασίες σε συνέδρια 

6 Μ. Γ. Δεν έχει διδακτορικό 

6 Σ. Δ. Δεν έχει διδακτορικό 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

Λογιστική Κόστους 
 

A/A Oνοματεπώνυμο Σημειώσεις 

1 Ρ. Κ. Έχει διδακτορικό, πολυετή διδακτική εμπειρία και επαγγελματική εμπειρία (>3 έτη), 

εμπειρία στο μάθημα και 2 δημοσιεύσεις σε περιοδικά στην βάση scopus 

2 Π. Μ. Έχει διδακτορικό, πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία (> 3Έτη), εμπειρία 

στο μάθημα  και 1 δημοσίευση σε περιοδικό στην βάση scopus 

3 Β.Ν. Έχει διδακτορικό και πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία (> 3Έτη) 

4 Ε. Κ. Δεν έχει διδακτορικό 

5 Κ. Α. Δεν έχει διδακτορικό 

6 Μ. Π. Δεν έχει διδακτορικό 

7 Σ.Θ.Χ. Δεν έχει διδακτορικό 

 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

LOGISTICS- Εργαστήριο 
 

A/A Oνοματεπώνυμο Σημειώσεις 

1 Π. Μ. Έχει διδακτορικό, πολυετή διδακτική εμπειρία και επαγγελματική εμπειρία (>3 έτη) και 

εμπειρία στο λογισμικό του μαθήματος. Έχει 1 δημοσίευση σε περιοδικό στην βάση scopus 

2 
Ρ. Κ. 

Έχει διδακτορικό, πολυετή διδακτική εμπειρία και επαγγελματική εμπειρία (>3 έτη) και 2 

δημοσιεύσεις σε περιοδικά στην βάση scopus 

3 
Δ. Θ. 

Έχει διδακτορικό, 4 μήνες διδακτική εμπειρία και 9 δημοσιεύσεις σε περιοδικά στην βάση 

scopus 

4 Κ.Α. Δεν έχει διδακτορικό τίτλο σπουδών, έχει εμπειρία στο λογισμικό του μαθήματος. 

5 Μ. Π. Δεν έχει διδακτορικό τίτλο σπουδών 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

LOGISTICS 
 

A/A Oνοματεπώνυμο Σημειώσεις 

1 Π. Μ. Έχει διδακτορικό, πολυετή διδακτική εμπειρία και επαγγελματική εμπειρία (>3 έτη) και 

εμπειρία στο συγκεκριμένο μάθημα. Έχει 1 δημοσίευση σε περιοδικό στην βάση scopus 

2 
Ρ. Κ. 

Έχει διδακτορικό, πολυετή διδακτική εμπειρία και επαγγελματική εμπειρία (>3 έτη) και 2 

δημοσιεύσεις σε περιοδικά στην βάση scopus 

3 
Δ. Θ. 

Έχει διδακτορικό, 4 μήνες διδακτική εμπειρία και 9 δημοσιεύσεις σε περιοδικά στην βάση 

scopus 

4 Κ. Α. Δεν έχει διδακτορικό τίτλο σπουδών, έχει εμπειρία στο λογισμικό του μαθήματος. 

5 Μ. Π. Δεν έχει διδακτορικό τίτλο σπουδών 

 

 

 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: 

Γενική Λογιστική 
 

A/A Oνοματεπώνυμο Σημειώσεις 

1 Σ.Χ. Έχει διδακτορικό, πολυετή διδακτική εμπειρία και επαγγελματική εμπειρία (>3 έτη), 

εμπειρία στο μάθημα και 2 δημοσιεύσεις σε περιοδικά στην βάση scopus 

1 Ρ. Κ. Έχει διδακτορικό, πολυετή διδακτική εμπειρία και επαγγελματική εμπειρία (>3 έτη), 

εμπειρία στο μάθημα και 2 δημοσιεύσεις σε περιοδικά στην βάση scopus 

2 Π. Μ. Έχει διδακτορικό, πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία (> 3Έτη), εμπειρία 

στο μάθημα  και 1 δημοσίευση σε περιοδικό στην βάση scopus 

3 Κ.Α. Έχει διδακτορικό 1 έτος διδακτική εμπειρία (μετά τη λήψη του διδακτορικού) και 

πολύ αξιόλογο ερευνητικό έργο 

4 Β. Ν. Έχει διδακτορικό και πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία (> 3Έτη) 

5 Κ.Σ. Έχει διδακτορικό και πολυετή επαγγελματική και διδακτική εμπειρία (> 3Έτη) 

6 Σ. Ι. Έχει διδακτορικό και πολυετή επαγγελματική εμπειρία (> 3Έτη) 

7 Ε. Κ. Δεν έχει διδακτορικό 

8 Μ.Π. Δεν έχει διδακτορικό 

9 Σ.Θ.Χ. Δεν έχει διδακτορικό 



 

 


