
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ» 

 

Σύμφωνα με το απόσπασμα πρακτικού του Τμήματος Εργοθεραπείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
αρ. 16/20-10-2020 θέμα 1ο και το  Πρακτικό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής σχετικά με την 
συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με Αρ. 
631/29-09-2020,  βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τη 
διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στην Εργοθεραπεία» του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 
2020-21,  υποβλήθηκαν οι παρακάτω υποψηφιότητες κατ’ αλφαβητική σειρά:  
 
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 
1 Κ.Μ. 61/14-10-2020 
2 Μ.Π. 64/14-10-2020 
3 Σ.Π. 56/09-10-2020 
4 Τ.Κ. 69/16-10-2020 

Κ. Μ.,  διαθέτει πτυχίο από τμήμα Εργοθεραπείας του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (2007). Διαθέτει 110 μήνες 
επαγγελματική εμπειρία στο επάγγελμα του Εργοθεραπευτή. Δεν διαθέτει ερευνητική εμπειρία. Δεν διαθέτει 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία και καμία δημοσίευση. Η συνολική εμπειρία χωρίς επικαλύψεις φτάνει τους 110 
μήνες. 

Η εμπειρία Κ.Μ. εμπίπτει απόλυτα στο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με το μάθημα της Εισαγωγής στην 
Εργοθεραπεία. 

Μ.Π., είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
(2011) και έχει πτυχίο από τμήμα Εργοθεραπείας (2000). Διαθέτει 240 μήνες επαγγελματική εμπειρία στο 
επάγγελμα του εργοθεραπευτή. Η συνολική εμπειρία χωρίς επικαλύψεις φτάνει τους 240 μήνες. 

Η εμπειρία και ο ακαδημαϊκός τίτλος Μ.Π. εμπίπτουν απόλυτα στο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με το 
μάθημα της Εισαγωγής στην Εργοθεραπεία. 

Σ.Π., είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το τμήμα Ψυχιατρικής του παν. Cambridge (2007), διαθέτει 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του King’s College του παν. του Λονδίνου (2005) 
και πτυχία από τμήμα Εργοθεραπείας του παν. Δυτικής Αττικής (1999) και από το τμήμα Ψυχολογίας του παν. 
Kent (2003). Διαθέτει 126 μήνες επαγγελματική εμπειρία στο επάγγελμα του Εργοθεραπευτή. Διαθέτει 
προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά πενήντα εννέα (59) μηνών σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και 
δύο μήνες σχετικής μεταδιδακτορικής ερευνητικής εμπειρίας. Έχει επτά κεφάλαια σε βιβλία, δεκαοκτώ (18) 
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Η συνολική εμπειρία χωρίς επικαλύψεις φτάνει 
τους 126 μήνες. 

Η εμπειρία, ο διδακτορικός τίτλος, η διδακτική εμπειρία και το δημοσιευμένο έργο Σ.Π. εμπίπτουν απόλυτα στο 
γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με το μάθημα της Εισαγωγής στην Εργοθεραπεία.   

Τ.Κ., διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Α.Π.Θ. (2012) και πτυχίο από το τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ. (1999). Διαθέτει 138,12 μήνες επαγγελματική 
εμπειρία στο επάγγελμα του Ιατρού. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δώδεκα (12) μηνών σε 
τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα και κανένα μήνα σχετικής ερευνητικής εμπειρίας. Διαθέτει τριάντα εννιά (39) 
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές. Η συνολική εμπειρία χωρίς επικαλύψεις φτάνει 
τους 138,12 μήνες. 

Η εμπειρία, ο μεταπτυχιακός τίτλος, η διδακτική εμπειρία και το δημοσιευμένο έργο Τ.Κ. εμπίπτουν μερικώς στο 
γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με το μάθημα της Εισαγωγής στην Εργοθεραπεία.   

Ο Σ.Π. είναι ο μοναδικός υποψήφιος με σχετικό διδακτορικό δίπλωμα και ο διδακτορικός τίτλος, η διδακτική 
εμπειρία και το δημοσιευμένο έργο του εμπίπτουν απόλυτα στο γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με το 
μάθημα της Εισαγωγής στην Εργοθεραπεία. Συνεπώς, με πρώτο κριτήριο την κατοχή σχετικού διδακτορικού 
διπλώματος και με δεύτερο κριτήριο τη συνολική σχετική εμπειρία, οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την 
παρακάτω αξιολογική σειρά, : 

Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ. 
1 Σ.Π. 56/09-10-2020 
2 Μ.Π. 64/14-10-2020 
3 Κ.Μ. 61/14-10-2020 
4 Τ.Κ. 69/16-10-2020 



Η Περίοδος ενστάσεων για την παραπάνω κατάταξη, ορίζεται έως και τις 23/10/2020. Εάν δεν υπάρξουν 
ενστάσεις στο διάστημα αυτό, η διδασκαλία το μαθήματος ανατίθεται στον Σ.Π.. Σε περίπτωση αδυναμίας να 
αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 
 


