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Προς

■ Δούδα Ελένη, Καθηγήτρια
■ Κουτεντάκη Ιωάννη, Καθηγητή
■ Τζιαμούρτα Αθανάσιο, Καθηγητή

Σας γνωρίζουμε ότι το Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μιας θέσεως καθηγητή στη 
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Προπονητικής στο γνωστικό αντικείμενο 
«Εργοφυσιολογία στην αναπτυξιακή ηλικία» στη συνεδρίαση της 2ας Μαϊου 2017, αποφάσισε να 
σας παρακαλέσει να υποβάλλετε, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου τέταρτου του 
Ν. 4405/2016, εισηγητική έκθεση που θα περιλαμβάνει:

1. Ανάλυση και αξιολόγηση του έργου και της προσωπικότητας των υποψηφίων κας 
Αυλωνίτη Αλεξάνδρας και κ. Κουνδουράκη Νικόλαου και κρίση για την προσφορά τους 
στην πρόοδο της Επιστήμης

2. Γνώμη για το βαθμό ανταπόκρισής τους στα απαιτούμενα νόμιμα προσόντα και 
ειδικότερα για τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης 
καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο 
«Εργοφυσιολογία στην αναπτυξιακή ηλικία» με το γνωστικό αντικείμενο της 
διδακτορικής διατριβής ή του εν γένει επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή 
καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων

3. Συγκριτική και αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων

Η Επιτροπή για να παράσχει ακριβή εικόνα του κάθε υποψηφίου οφείλει να αναλύσει και να 
κρίνει τα έργα του, την επιστημονική του δράση και τα λοιπά ουσιαστικά του προσόντα.

Για την υποβοήθηση του έργου της η εισηγητική επιτροπή δύναται να ζητήσει συστατικές 
επιστολές από Καθηγητές ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της αλλοδαπής του ιδίου 
ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης.
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Τα έργα των υποψηφίων και τα βιογραφικά τους στοιχεία είναι αναρτημένα στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ με κωδικό θέσης: 00001673929.

Σας παρακαλούμε μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα ημερών από 2-5-2017 και όχι 
νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να μας υποβάλετε την εισηγητική έκθεση.

Με τιμή 
Η Κοσμήτορας

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου

Κοινοποίηση :

Υποψηφίους κ.κ. 
-Αυλωνίτη Αλεξάνδρα 
-Κουνδουράκη Νικόλαο


