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 ΑΡΙΘ. 7/2019 
 

Στην Πτολεμαΐδα, σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, 
συνήλθε η Προσωρινή Συνέλευση του τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
(ΣΕΥ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο γραφείο του Προέδρου του Τμήματος σε 
συνεδρίαση, μετά από την 902/27-09-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Τμήματος. 

 
Παρόντες ήταν: 
 

1. Σαββίδης Σεραφείμ, Πρόεδρος του τμήματος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών 
Πόρων, ως Πρόεδρος. 

2. Τσιότσιας Αρσένης, Επ. Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, ως μέλος. 
 
 
Με τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν: 

3. Αναστασιάδου Σοφία, Καθηγήτρια   του Παιδαγωγικού Τμήματος   Νηπιαγωγών, 
ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος. 

4. Τσανακτσίδης Κων/νος, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, ως μέλος 
 
Απουσίαζαν: 
1. Μητλιάγκα Παρασκευή, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας, ως μέλος. 
 
Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η κα. Μπισούκη Βασιλική, Διοικητική Υπάλληλος του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
 

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία της συνέλευσης, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με 

θέματα ημερήσιας διάταξης: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Έγκριση πινάκων αξιολόγησης Ε.Ε.Π. με το π.δ. 407/80 ακαδ. Έτους 2019-2020 του 
Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Για το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Προσωρινής 
Συνέλευσης, την ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ε.Ε.Π. βάσει του Π.Δ. 



407/80 του Τμήματος Μαιευτικής της ΣΕΥ του ΠΔΜ για το ακαδημαϊκό έτος 2019/2020 η οποία 
είναι η εξής:  
 

1. Σαββίδης Σεραφείμ, Πρόεδρος του τμήματος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών 
Πόρων. 

2. Αναστασιάδου Σοφία, Αναπληρώτρια Πρόεδρος του τμήματος, Καθηγήτρια του  Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών. 

3. Τσιότσιας Αρσένης, Επ. Καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας. 
 

   Τα μέλη της προσωρινής συνέλευσης μετά από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζουν ομόφωνα 
 

την έγκριση του εν λόγω πρακτικού ως εξής: 

 

Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική Ανατομία 
 

Καταγραφή πρακτικού σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80/ για το χειμερινό (εαρινό) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7 ) στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Ανατομία» 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ αλφαβητική 
σειρά οι:  
 

1. Αποστολίδου Ειρήνη 

2. Βαλασούλης Γεώργιος 

3. Βεντούλης Ιωάννης 

4. Βρέκα Μαλαματή 

5. Καλατζής Βάιος 

6. Καμπούρης Δημήτριος 

7. Καραλής Δημήτριος 

8. Λαβασίδης Λάζαρος 
9. Μπουλταδάκης Ευάγγελος 
10. Νοτοπούλου Βασιλική 

 
 
Παρουσίαση των υποψηφίων: 

 

1. Αποστολίδου Ειρήνη 
 

Η κα Αποστολίδου Ειρήνη είναι Ιατρός υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου  
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και συνεπώς δεν πληροί το προσόν κατοχής διδακτορικού τίτλου και 
δεν αξιολογείται.  
 
 
 



2. Βαλασούλης Γεώργιος 

Ο κ. Βαλασούλης Γεώργιος  Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2014). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο(2018)  με θέμα «Προγεννητικός έλεγχος-αντισύλληψη-τοκετός». Έχει 21 δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά, ένα σε ελληνικά περιοδικά, επτά άρθρα σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Έχει 
κάνει ανακοινώσεις σε 73 διεθνή και 48 ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα 
μαθήματα Γυναικολογική Νοσηλευτική φροντίδα και Εφαρμογές Πληροφορικής και Τεχνολογίας στη 
Μαιευτική - Γυναικολογία στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της/του κ Βαλασούλη Γεώργιου  εμπίπτει απόλυτα 
στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Ανατομία». Ειδικότερα, πολλές από τις δημοσιεύσεις του εξετάζουν 
θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία δύο ακαδημαϊκών 
εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης.  

 

3. Βεντούλης Ιωάννης 

Ο κ. Βεντούλης Ιωάννης  ιατρός καρδιολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα 

Ιατρικής του Αριστοτέλειου  Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. και έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα 

(2015-2016) στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Johns Hopkins στις  Η.Π.Α. Έχει 13 δημοσιεύσεις σε 

διεθνή περιοδικά, 1 σε ελληνικά περιοδικά. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε 5 διεθνή και ένα ελληνικό 

επιστημονικό συνέδριο. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε 

τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα μαθήματα Φαρμακολογία και Αρχές Παθολογίας -

Νοσολογίας στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βεντούλη Ιωάννη  εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Γενική Ανατομία».  

 

4. Βρέκα Μαλαματή 

Η κα Βρέκα Μαλαματή Βιολόγος (2010) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Ιατρικής 

του Πανεπιστήμιο Πατρών (2017). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα 

Ιατρικής του Πανεπιστήμιο Πατρών (2013). Έχει δέκα δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει 

ανακοινώσεις σε 10 διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 

δύο εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα μαθήματα Κλινική Βιοχημεία στο 

Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κα Βρέκα Μαλαματή δεν εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Γενική Ανατομία». Δεν διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης. 

 

5. Καλατζής Βάιος 

Ο κ. Καλατζής Βάιος είναι Ιατρός (2003) με ειδικότητα γενικού χειρούργου. Έχει κάνει ανακοινώσεις 

σε 5 ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Δεν διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο 



γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Δεν διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία σε τριτοβάθμιο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

 

6. Καμπούρης Δημήτριος 

Ο κ. Καμπούρης Δημήτριος είναι ιατρός (2007). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το 

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο στην υποβοηθούμενή αναπαραγωγή. Δεν  διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα 

και συνεπώς δεν αξιολογείται. 

 

7. Καραλής Δημήτριος 

Ο κ. Καραλής Δημήτριος είναι ιατρός (1987) ενδοκρινολόγος. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 

από το ΕΚΠΑ (2009). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το ΔΠΘ (2017). Έχει τρεις 

δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει  17 ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά 

συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 14 εξαμήνων σε τριτοβάθμιο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Καραλή Δημητρίου δεν εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Γενική Ανατομία». Δεν διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης. Υπάρχει ισχυρός χρονικός περιορισμός. 

 

8. Λαβασίδης Λάζαρος  

Ο κ. Λαβασίδης Λάζαρος ιατρός (2000) μαιευτήρας γυναικολόγος (2009) είναι κάτοχος διδακτορικού 

διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2012) . Έχει δέκα δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 

Έχει κάνει 29 ανακοινώσεις σε διεθνή και 46 ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. 25 κεφάλαια σε 

ελληνικούς συλλογικούς τόμους.  

 

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Λαβασίδη Λάζαρου εμπίπτει απόλυτα στο 

γνωστικό αντικείμενο «Γενική Ανατομία». Ειδικότερα, η διδακτορική του διατριβή) εμπίπτει στο 

γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ από τις δημοσιεύσεις του οι περισσότερες εξετάζουν θέματα 

σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων 

στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 

 

9. Μπουλταδάκης Ευάγγελος 

Ο κ Μπουλταδάκης Ευάγγελος, ιατρός (2006) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2012). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το ΕΚΠΑ (2017). 

Έχει 11 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει 8 ανακοινώσεις επιστημονικά συνέδρια.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Μπουλταδάκη εμπίπτει απόλυτα στο γνωστικό 

αντικείμενο «Γενική Ανατομία». Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης. 

 



10.   Νοτοπούλου Βασιλική 

Η κα Νοτοπούλου Βασιλική Βιολόγος (1988) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2011). Δεν διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία σε τριτοβάθμιο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

Η διδακτορική διατριβή της δεν εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο «Γενική Ανατομία». Δεν διαθέτει 

διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της «Γενική Ανατομίας». 

 

Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. Λαβασίδης Λάζαρος  

2. Βεντούλης Ιωάννης  
3. Βαλασούλης Γεώργιος  

4. Μπουλταδάκης Ευάγγελος 

5. Καλαϊτζής Βάϊος 

6. Καραλής Δημήτριος 

 

 

Πρόταση 

Ο κ. Λαβασίδης Λάζαρος είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για να 
διδάξει το μάθημα της «Γενικής Ανατομίας». Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο της 
διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 
 
 
 

Γνωστικό Αντικείμενο: Επιδημιολογία 
 

Καταγραφή πρακτικού σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80/ για το χειμερινό (εαρινό) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7 ) στο γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ αλφαβητική 
σειρά οι:  
 

1. Αποστολίδου Ειρήνη  
2. Βαλασούλης Γεώργιος 
3. Βάρρας Μιχαήλ 
4. Καζάκος Ευάγγελος 
5. Καραλής Δημήτριος 
6. Νοτοπούλου Βασιλική 
7. Παπαδόπουλος Θεόφιλος 

 
Παρουσίαση των υποψηφίων: 

 



1. Αποστολίδου Ειρήνη 
 

Η κα Αποστολίδου Ειρήνη είναι Ιατρός υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου  
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και συνεπώς δεν πληροί το προσόν κατοχής διδακτορικού τίτλου και 
δεν αξιολογείται.  
 
 

2. Βαλασούλης Γεώργιος 

Ο κ. Βαλασούλης Γεώργιος  Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2014). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο(2018)  με θέμα «Προγεννητικός έλεγχος-αντισύλληψη-τοκετός». Έχει 21 δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά, ένα σε ελληνικά περιοδικά, επτά άρθρα σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Έχει 
κάνει ανακοινώσεις σε 73 διεθνή και 48 ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα 
μαθήματα Γυναικολογική Νοσηλευτική φροντίδα και Εφαρμογές Πληροφορικής και Τεχνολογίας στη 
Μαιευτική - Γυναικολογία στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της/του κ Βαλασούλη Γεώργιου  εμπίπτει απόλυτα 
στο γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία». Ειδικότερα, πολλές από τις δημοσιεύσεις του εξετάζουν 
θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία δύο ακαδημαϊκών 
εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης.  

 

3. Βάρρας Μιχαήλ 

Ο κ. Βάρρας Μιχαήλ Ιατρός(1989) Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
(1997). Διαθέτει επίσης  τρεις μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (2007),(2012),(2015). Έχει 73  
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε 21 διεθνή και 62 ελληνικά επιστημονικά 
συνέδρια.  

 

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βάρρα Μιχαήλ εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Επιδημιολογία». Ειδικότερα, πολλές από τις δημοσιεύσεις του εξετάζουν θέματα σχετικά 
με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης 

 

4. Καζάκος Ευάγγελος 

Ο κ. Καζάκος Ευάγγελος ιατρός (1997)είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Ιατρικής 

του Αριστοτέλειου  Πανεπιστήμιου Θες/νίκης. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (2004)  

Έχει 16 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει 38 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. 

Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 10 εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Καζάκου Ευάγγελου εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Επιδημιολογία». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 10 ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα 

συναφή. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  

 



5. Καραλής Δημήτριος 

Ο κ. Καραλής Δημήτριος είναι ιατρός (1987) ενδοκρινολόγος. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 

από το ΕΚΠΑ (2009). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το ΔΠΘ (2017). Έχει τρεις 

δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει  17 ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά 

συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 14 εξαμήνων σε τριτοβάθμιο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Καραλή Δημητρίου δεν εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Επιδημιολογία». Δεν διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης. Υπάρχει ισχυρός χρονικός περιορισμός. 

 

6. Νοτοπούλου Βασιλική 

Η κα Νοτοπούλου Βασιλική Βιολόγος (1988) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2011). Δεν διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία σε τριτοβάθμιο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

Η διδακτορική διατριβή της δεν εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία». Δεν διαθέτει 

διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της «Επιδημιολογίας». 

 

7. Παπαδόπουλος Θεόφιλος 

Ο κ. Παπαδόπουλος Θεόφιλος Κτηνίατρος (2003) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από (2015). 

Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (2011). Έχει 25 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει 

κάνει ανακοινώσεις σε 50 επιστημονικά συνέδρια.  

 

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ. Παπαδόπουλου εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Επιδημιολογία». Δεν διαθέτει διδακτική εμπειρία σε ΑΕΙ. 

 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. Καζάκος Ευάγγελος  
2. Παπαδόπουλος Θεόφιλος 
3. Βαλασούλης Γεώργιος  
4. Βάρρας Μιχαήλ 
5. Καραλής Δημήτριος 

 
 

Πρόταση 

Ο κ. Καζάκος Ευάγγελος είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για να 
διδάξει το μάθημα της «Επιδημιολογίας». Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο της 
διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 



Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία 
 

Καταγραφή πρακτικού σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80/ για το χειμερινό (εαρινό) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7 ) στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ αλφαβητική 
σειρά οι:  
 

1. Αποστολίδου Ειρήνη 

2. Βάρρας Μιχαήλ 

3. Βεντούλης Ιωάννης 

4. Βρέκα Μαλαματή 

5. Γαβριηλίδης Αγάπιος 

6. Καραλής Δημήτριος 

7. Νοτοπούλου Βασιλική 
8. Μπουλταδάκης Ευάγγελος 

9. Τσάγιας Νίκος 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 

1. Αποστολίδου Ειρήνη 
 

Η κα Αποστολίδου Ειρήνη είναι Ιατρός υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου  
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και συνεπώς δεν πληροί το προσόν κατοχής διδακτορικού τίτλου και 
δεν αξιολογείται.  
 
 

2. Βάρρας Μιχαήλ 

Ο κ. Βάρρας Μιχαήλ Ιατρός(1989) Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
(1997). Διαθέτει επίσης  τρεις μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (2007),(2012),(2015). Έχει 73  
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε 21 διεθνή και 62 ελληνικά επιστημονικά 
συνέδρια.  

 

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βάρρα Μιχαήλ εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Φυσιολογία». Ειδικότερα, πολλές από τις δημοσιεύσεις του εξετάζουν θέματα σχετικά με 
το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης 

 

3. Βεντούλης Ιωάννης 

Ο κ. Βεντούλης Ιωάννης  ιατρός καρδιολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα 

Ιατρικής του Αριστοτέλειου  Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. και έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα 

(2015-2016) στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Johns Hopkins στις  Η.Π.Α. Έχει 13 δημοσιεύσεις σε 

διεθνή περιοδικά, 1 σε ελληνικά περιοδικά. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε 5 διεθνή και ένα ελληνικό 

επιστημονικό συνέδριο. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε 



τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα μαθήματα Φαρμακολογία και Αρχές Παθολογίας -

Νοσολογίας στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βεντούλη Ιωάννη  εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Φυσιολογία».  

 

4. Βρέκα Μαλαματή 

Η κα Βρέκα Μαλαματή Βιολόγος (2010) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Ιατρικής 

του Πανεπιστήμιο Πατρών (2017). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα 

Ιατρικής του Πανεπιστήμιο Πατρών (2013). Έχει δέκα δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει 

ανακοινώσεις σε 10 διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 

δύο εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα μαθήματα Κλινική Βιοχημεία στο 

Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της κα Βρέκα Μαλαματή δεν εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Φυσιολογία». Δεν διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης. 

 

5. Γαβριηλίδης Αγάπιος 

Ο κ. Γαβριηλίδης Αγάπιος είναι Ιατρός (1997) με ειδικότητα Πνευμονολόγου. Διαθέτει διδακτορικό 

δίπλωμα από το ΑΠΘ (2001). Έχει κάνει 17 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει 

προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει 

διδάξει τα μαθήματα Φυσιολογία και Αρχές Παθολογίας-Νοσολογία στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ. Γαβριηλίδη εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Φυσιολογία».  

 

6. Καραλής Δημήτριος 

Ο κ. Καραλής Δημήτριος είναι ιατρός (1987) ενδοκρινολόγος. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 

από το ΕΚΠΑ (2009). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το ΔΠΘ (2017). Έχει τρεις 

δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει  17 ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά 

συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 14 εξαμήνων σε τριτοβάθμιο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Καραλή Δημητρίου δεν εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Φυσιολογία». Δεν διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης. Υπάρχει ισχυρός χρονικός περιορισμός. 

 

 

7. Μπουλταδάκης Ευάγγελος 



Ο κ Μπουλταδάκης Ευάγγελος, ιατρός (2006) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2012). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το ΕΚΠΑ (2017). 

Έχει 11 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει 8 ανακοινώσεις επιστημονικά συνέδρια.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Μπουλταδάκη εμπίπτει απόλυτα στο γνωστικό 

αντικείμενο «Φυσιολογία». Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης. 

 

8. Νοτοπούλου Βασιλική 

Η κα Νοτοπούλου Βασιλική Βιολόγος(1988)είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2011). Δεν διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία σε τριτοβάθμιο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

Η διδακτορική διατριβή της δεν εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσιολογία». Δεν διαθέτει 

διδακτική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της «Φυσιολογία». 

 

9.Τσάγιας Νίκος 

Ο κ. Τσάγιας Νίκος Βιολόγος(2001) και κατόπιν ιατρός (2006)  μαιευτήρας γυναικολόγος είναι κάτοχος 

διδακτορικού διπλώματος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2012). Διαθέτει επίσης 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το ΑΠΘ (2003). Έχει 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει 

κάνει 38 ανακοινώσεις σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια και 18 σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 

Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 8 εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Τσάγια Νίκου εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Φυσιολογία». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 8 ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα 

συναφή Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  

 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. Βάρρας Μιχαήλ 

2. Τσάγιας Νικόλαος 

3. Βεντούλης Ιωάννης 

4. Μπουλταδάκης Ευάγγελος 

5. Γαβριηλίδης Αγάπιος 

6. Καραλής Δημήτριος 

 
 

Πρόταση 

Ο κ. Γαβριηλίδης Αγάπιος είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για 
να διδάξει το μάθημα της «Φυσιολογία». Οι προηγούμενη στη σειρά αξιολόγησης υποψήφιοι δεν 
αποδέχθηκαν την ανάθεση.  

 



Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχές παθολογίας - Νοσολογία 
 

Καταγραφή πρακτικού σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80/ για το χειμερινό (εαρινό) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7 ) στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Παθολογίας -Νοσολογία». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ αλφαβητική 
σειρά οι:  
 

1 Αποστολίδου Ειρήνη 

2 Βαλασούλης Γεώργιος   

3 Βεντούλης Ιωάννης 

4 Γαβριηλίδης Αγάπιος 

5 Μίγκος Μιχαήλ 

 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 

1. Αποστολίδου Ειρήνη 
 

Η κα Αποστολίδου Ειρήνη είναι Ιατρός υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου  
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και συνεπώς δεν πληροί το προσόν κατοχής διδακτορικού τίτλου και 
δεν αξιολογείται.  
 
 
 

2. Βαλασούλης Γεώργιος 

Ο κ. Βαλασούλης Γεώργιος  Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2014). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο(2018)  με θέμα «Προγεννητικός έλεγχος-αντισύλληψη-τοκετός». Έχει 21 δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά, ένα σε ελληνικά περιοδικά, επτά άρθρα σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Έχει 
κάνει ανακοινώσεις σε 73 διεθνή και 48 ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα 
μαθήματα Γυναικολογική Νοσηλευτική φροντίδα και Εφαρμογές Πληροφορικής και Τεχνολογίας στη 
Μαιευτική - Γυναικολογία στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βαλασούλη Γεώργιου  εμπίπτει απόλυτα στο 
γνωστικό αντικείμενο «Αρχές Παθολογίας - Νοσολογία». Ειδικότερα, πολλές από τις δημοσιεύσεις του 
εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία δύο 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων 
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  

 
 

3.  Βεντούλης Ιωάννης 

Ο κ. Βεντούλης Ιωάννης  ιατρός καρδιολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα 

Ιατρικής του Αριστοτέλειου  Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. και έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα 

(2015-2016) στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Johns Hopkins στις  Η.Π.Α. Έχει 13 δημοσιεύσεις σε 



διεθνή περιοδικά, 1 σε ελληνικά περιοδικά. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε 5 διεθνή και ένα ελληνικό 

επιστημονικό συνέδριο. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε 

τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα μαθήματα Φαρμακολογία και Αρχές Παθολογίας -

Νοσολογίας στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βεντούλη Ιωάννη  εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Αρχές Παθολογίας -Νοσολογία». Διαθέτει διδακτική εμπειρία δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων 

σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 

αντικείμενο της θέσης.  

 

4. Γαβριηλίδης Αγάπιος 

Ο κ. Γαβριηλίδης Αγάπιος είναι Ιατρός (1997) με ειδικότητα Πνευμονολόγου. Διαθέτει διδακτορικό 

δίπλωμα από το ΑΠΘ (2001). Έχει κάνει 17 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει 

προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει 

διδάξει τα μαθήματα Φυσιολογία και Αρχές Παθολογίας-Νοσολογία στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην 

ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ. Γαβριηλίδη εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Αρχές Παθολογίας - Νοσολογία».  

 
 

5. Μίγκος Μιχαήλ 
 
Ο κ. Μίγγος Μιχαήλ είναι γιατρός ρευματολόγος. Διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη 
Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ρευματολογία. Έχει 7 δημοσιεύσεις σε διεθνή 
περιοδικά, 7 ανακοινώσεις (περιλήψεις) σε διεθνή συνέδρια και 7 ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια. 
Έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων. Η διδακτορική του διατριβή είναι συναφής με το γνωστικό 
Αντικείμενο της Αρχές Παθολογίας - Νοσολογία. Δεν διαθέτει καθόλου διδακτική εμπειρία στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά. 
 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. Γαβριηλίδης Αγάπιος 

2. Βεντούλης Ιωάννης (κάλυψε το ωράριό του στο Τμήμα Εργοθεραπείας) 

3. Βαλασούλης Γεώργιος (κάλυψε το ωράριό του στο Τμήμα Μαιευτικής) 

4. Μίγγος Μιχαήλ 

 

Πρόταση 

Ο κ. Γαβριηλίδης Αγάπιος είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για 
να διδάξει το μάθημα της «Αρχές Παθολογίας -Νοσολογία». Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το 
έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 



 
Γνωστικό Αντικείμενο: Χειρουργική 

 
Καταγραφή πρακτικού σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80/ για το χειμερινό (εαρινό) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7 ) στο γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ αλφαβητική 
σειρά οι:  
 

1 Αποστολίδου Ειρήνη 

2 Βαλασούλης Γεώργιος   

3 Βάρρας Μιχαήλ 

4 Βεντούλης Ιωάννης 

5 Εσκιτζής Παναγιώτης 

6 Καλατζής Βάιος 

7 Καμπούρης Δημήτριος 

8 Μπουλταδάκης Ευάγγελος 

9 Σιέχου Φωτεινή 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 

1. Αποστολίδου Ειρήνη 
 

Η κα Αποστολίδου Ειρήνη είναι Ιατρός υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου  
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και συνεπώς δεν πληροί το προσόν κατοχής διδακτορικού τίτλου και 
δεν αξιολογείται.  
 
 

2. Βαλασούλης Γεώργιος 

Ο κ. Βαλασούλης Γεώργιος  Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2014). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο(2018)  με θέμα «Προγεννητικός έλεγχος-αντισύλληψη-τοκετός». Έχει 21 δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά, ένα σε ελληνικά περιοδικά, επτά άρθρα σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Έχει 
κάνει ανακοινώσεις σε 73 διεθνή και 48 ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα 
μαθήματα Γυναικολογική Νοσηλευτική φροντίδα και Εφαρμογές Πληροφορικής και Τεχνολογίας στη 
Μαιευτική - Γυναικολογία στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βαλασούλη Γεώργιου  εμπίπτει απόλυτα στο 
γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική». Ειδικότερα, πολλές από τις δημοσιεύσεις του εξετάζουν θέματα 
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία δύο ακαδημαϊκών 
εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό 
αντικείμενο της θέσης.  

 
 

3. Βάρρας Μιχαήλ 

Ο κ. Βάρρας Μιχαήλ Ιατρός(1989) Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 



(1997). Διαθέτει επίσης  τρεις μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (2007),(2012),(2015). Έχει 73  
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε 21 διεθνή και 62 ελληνικά επιστημονικά 
συνέδρια.  

 

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βάρρα Μιχαήλ εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Χειρουργική». Ειδικότερα, πολλές από τις δημοσιεύσεις του εξετάζουν θέματα σχετικά 
με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης 

 

4. Βεντούλης Ιωάννης 

Ο κ. Βεντούλης Ιωάννης  ιατρός καρδιολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα 

Ιατρικής του Αριστοτέλειου  Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. και έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα 

(2015-2016) στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Johns Hopkins στις  Η.Π.Α. Έχει 13 δημοσιεύσεις σε 

διεθνή περιοδικά, 1 σε ελληνικά περιοδικά. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε 5 διεθνή και ένα ελληνικό 

επιστημονικό συνέδριο. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε 

τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα μαθήματα Φαρμακολογία και Αρχές Παθολογίας -

Νοσολογίας στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βεντούλη Ιωάννη  δεν εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Χειρουργική».   

 

5. Εσκιτζής Παναγιώτης 

Ο κ. Εσκιτζής Παναγιώτης ιατρός Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 

από το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου  Πανεπιστήμιου Θες/νίκης. Έχει 5 δημοσιεύσεις σε 

περιοδικά. Έχει κάνει 15 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική 

εμπειρία συνολικά 15 εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Εσκιτζή Παναγιώτη εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Χειρουργική». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 15 ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα 

συναφή. 

 

6. Καλατζής Βάιος 

Ο κ. Καλατζής Βάιος είναι Ιατρός (2003) με ειδικότητα γενικού χειρούργου. Δεν διαθέτει Δ.Δ. και 

συνεπώς δεν αξιολογείται.  

 

7. Καμπούρης Δημήτριος 

Ο κ. Καμπούρης Δημήτριος είναι ιατρός (2007). Δεν διαθέτει Δ.Δ. και συνεπώς δεν αξιολογείται.  

 

8. Μπουλταδάκης Ευάγγελος 



Ο κ Μπουλταδάκης Ευάγγελος ιατρός (2006) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (2012). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το ΕΚΠΑ (2017) . 

Έχει 11 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει 8 ανακοινώσεις επιστημονικά συνέδρια.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Μπουλταδάκη εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Χειρουργική». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 15 ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα 

συναφή. 

  

9. Σιέχου Φωτεινή 

Η κα Σιέχου Φωτεινή Νοσηλεύτριας (2006) διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (2017). Δεν διαθέτει 

Δ.Δ, και συνεπώς δεν αξιολογείται.  

 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1 Μπουλταδάκης Ευάγγελος 
2 Βάρρας Μιχαήλ 
3 Εσκιτζής Παναγιώτης  
4 Βεντούλης Ιωάννης  
5 Βαλασούλης Γεώργιος  
Πρόταση 

Ο κ. Μπουλταδάκης Ευάγγελος είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε 
για να διδάξει το μάθημα της «Χειρουργικής». Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο της 
διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 
 
 

 
Γνωστικό Αντικείμενο: Φαρμακολογία στη Μ/Γ 

 
Καταγραφή πρακτικού σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80/ για το χειμερινό (εαρινό) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7 ) στο γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία στη Μ/Γ». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ αλφαβητική 
σειρά οι:  
 

1. Αποστολίδου Ειρήνη 

2. Βαλασούλης Γεώργιος 

3. Βάρρας Μιχαήλ 
4. Βεντούλης Ιωάννης 

5. Καραλής Δημήτριος 

6. Τσάγιας Νίκος 

 
Παρουσίαση των υποψηφίων: 

 



 

1. Αποστολίδου Ειρήνη 
 

Η κα Αποστολίδου Ειρήνη είναι Ιατρός υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου  
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και συνεπώς δεν πληροί το προσόν κατοχής διδακτορικού τίτλου και 
δεν αξιολογείται.  
 
 

2. Βαλασούλης Γεώργιος 

Ο κ. Βαλασούλης Γεώργιος  Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2014). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο(2018)  με θέμα «Προγεννητικός έλεγχος-αντισύλληψη-τοκετός». Έχει 21 δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά, ένα σε ελληνικά περιοδικά, επτά άρθρα σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Έχει 
κάνει ανακοινώσεις σε 73 διεθνή και 48 ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα 
μαθήματα Γυναικολογική Νοσηλευτική φροντίδα και Εφαρμογές Πληροφορικής και Τεχνολογίας στη 
Μαιευτική - Γυναικολογία στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βαλασούλη Γεώργιου  εμπίπτει απόλυτα στο 
γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία στη Μ/Γ». Ειδικότερα, πολλές από τις δημοσιεύσεις του 
εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία δύο 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων 
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  

 
 

3. Βάρρας Μιχαήλ 

Ο κ. Βάρρας Μιχαήλ Ιατρός(1989) Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
(1997). Διαθέτει επίσης  τρεις μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (2007),(2012),(2015). Έχει 73  
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε 21 διεθνή και 62 ελληνικά επιστημονικά 
συνέδρια.  

 

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βάρρα Μιχαήλ εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Φαρμακολογία στη Μ/Γ». Ειδικότερα, πολλές από τις δημοσιεύσεις του εξετάζουν θέματα 
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων 
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης 

 

4. Βεντούλης Ιωάννης 

Ο κ. Βεντούλης Ιωάννης  ιατρός καρδιολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα 

Ιατρικής του Αριστοτέλειου  Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. και έχει εκπονήσει μεταδιδακτορική έρευνα 

(2015-2016) στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Johns Hopkins στις  Η.Π.Α. Έχει 13 δημοσιεύσεις σε 

διεθνή περιοδικά, 1 σε ελληνικά περιοδικά. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε 5 διεθνή και ένα ελληνικό 

επιστημονικό συνέδριο. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε 

τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα μαθήματα Φαρμακολογία και Αρχές Παθολογίας -

Νοσολογίας στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βεντούλη Ιωάννη  δεν εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «φαρμακολογία στη Μ/Γ».   



 

5.Καραλής Δημήτριος 

Ο κ. Καραλής Δημήτριος είναι ιατρός (1987) ενδοκρινολόγος. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 

από το ΕΚΠΑ (2009). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το ΔΠΘ (2017). Έχει τρεις 

δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει  17 ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά 

συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 14 εξαμήνων σε τριτοβάθμιο 

εκπαιδευτικό ίδρυμα.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Καραλή Δημητρίου δεν εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Φαρμακολογία στη Μ/Γ». Δεν διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο 

γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Υπάρχει ισχυρός χρονικός περιορισμός. 

 

6.Τσάγιας Νίκος 

Ο κ.Τσάγιας Νίκος Βιολόγος(2001) και κατόπιν ιατρός (2006)  μαιευτήρας γυναικολόγος είναι κάτοχος 

διδακτορικού διπλώματος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2012). Διαθέτει επίσης 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το ΑΠΘ (2003). Έχει 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει 

κάνει 38 ανακοινώσεις σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια και 18 σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 

Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 8 εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα  

 

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Τσάγια Νίκου εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Φαρμακολογία στη Μ/Γ» .Διαθέτει διδακτική εμπειρία 8 ακαδημαϊκών εξαμήνων σε 

αντικείμενα συναφή Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο 

της θέσης.  

 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 
1. Βαλασούλης Γεώργιος 
2. Βάρρας Μιχαήλ 
3. Τσάγιας Νικόλαος  
4. Βεντούλης Ιωάννης  
5. Καραλής Δημήτριος 

 

Πρόταση 

Ο κ. Τσάγιας Νικόλαος είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για να 
διδάξει το μάθημα της «Φαρμακολογία στη Μ/Γ». Οι προηγούμενοι στην σειρά αξιολόγησης δεν 
αποδέχθηκαν την ανάθεση.  
 
 
 

Γνωστικό Αντικείμενο: Γυναικολογική Νοσηλευτική Φροντίδα 
 
Καταγραφή πρακτικού σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 



Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80/ για το χειμερινό (εαρινό) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7 ) στο γνωστικό αντικείμενο «Γυναικολογική νοσηλευτική φροντίδα». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ αλφαβητική 
σειρά οι:  
 

1 Βαλασούλης Γεώργιος 

2 Βάρρας Μιχαήλ 

3 Μανομενίδης Γεώργιος 

4 Σιέχου Φωτεινή 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 

 
1. Βαλασούλης Γεώργιος 

Ο κ. Βαλασούλης Γεώργιος  Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2014). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο(2018)  με θέμα «Προγεννητικός έλεγχος-αντισύλληψη-τοκετός». Έχει 21  δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά, ένα σε ελληνικά περιοδικά, επτά άρθρα σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Έχει 
κάνει ανακοινώσεις σε 73 διεθνή και 48 ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα 
μαθήματα Γυναικολογική νοσηλευτική φροντίδα και εφαρμογές πληροφορικής και τεχνολογίας στη 
μαιευτική - γυναικολογία στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της/του κ. Βαλασούλη Γεώργιου εμπίπτει απόλυτα 
στο γνωστικό αντικείμενο «Γυναικολογική νοσηλευτική φροντίδα» Ειδικότερα, πολλές από τις 
δημοσιεύσεις του εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική 
εμπειρία δύό ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  

 

2. Βάρρας Μιχαήλ 
Ο κ.Βάρρας Μιχαήλ Ιατρός(1989) Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
(1997). Διαθέτει επίσης  τρεις μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (2007),(2012),(2015). Έχει 73  
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε 21 διεθνή και 62 ελληνικά επιστημονικά 
συνέδρια.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βάρρα Μιχαήλ εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Γυναικολογική νοσηλευτική φροντίδα». Ειδικότερα, πολλές από τις δημοσιεύσεις του 
εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό 
αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
 

3. Μανομενίδης Γεώργιος 

Ο κ. Μανομενίδης Γεώργιος Νοσηλευτής(2001) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (2017). 

Διαθέτει επίσης  μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (2008). Έχει 5  δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει 

κάνει 3 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.  



Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Μανομενίδη Γεώργιου εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Γυναικολογική νοσηλευτική φροντίδα». Ειδικότερα, πολλές από τις δημοσιεύσεις του 

εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό 

αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  

 

4.Σιέχου Φωτεινή 

Η κα Σιέχου Φωτεινή Νοσηλεύτριας (2006) διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (2017). Έχει 1 

δημοσιεύση σε διεθνή περιοδικά. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 8 εξαμήνων σε 

τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. 

 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. Βαλασούλης Γεώργιος 
2. Βάρρας Μιχαήλ 
3. Μανομενίδης Γεώργιος 
 

Πρόταση 

Ο κ. Βαλασούλης Γεώργιος είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για 
να διδάξει το μάθημα της «Γυναικολογική νοσηλευτική φροντίδα». 

Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η 
σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 

 
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Γυναικολογική Ογκολογία 

 
Καταγραφή πρακτικού σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80/ για το χειμερινό (εαρινό) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7 ) στο γνωστικό αντικείμενο «Γυναικολογική ογκολογία». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ αλφαβητική 
σειρά οι:  
 

1. Αποστολίδου Ειρήνη 

2. Βαλασούλης Γεώργιος 

3. Βάρρας Μιχαήλ 

4. Εσκιτζής Παναγιώτης 

5. Καμπούρης Δημήτριος 

6. Λαβασίδης Λάζαρος 

7. Τσάγιας Νίκος 

 
Παρουσίαση των υποψηφίων: 



 
1.Αποστολίδου Ειρήνη 

 
Η κα Αποστολίδου Ειρήνη δεν αξιολογείται επειδή δεν διαθέτει Δ.Δ. 
 
 
2.Βαλασούλης Γεώργιος 

Ο κ. Βαλασούλης Γεώργιος  Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2014). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο(2018)  με θέμα «Προγεννητικός έλεγχος-αντισύλληψη-τοκετός». Έχει 21  δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά, ένα σε ελληνικά περιοδικά, επτά άρθρα σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Έχει 
κάνει ανακοινώσεις σε 73 διεθνή και 48 ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα 
μαθήματα Γυναικολογική νοσηλευτική φροντίδα και εφαρμογές πληροφορικής και τεχνολογίας στη 
μαιευτική - γυναικολογία στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της/του κ. Βαλασούλη Γεώργιου  εμπίπτει απόλυτα 
στο γνωστικό αντικείμενο «Γυναικολογική ογκολογία». Ειδικότερα, πολλές από τις δημοσιεύσεις του 
εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία δύο 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων 
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  

 

4. Βάρρας Μιχαήλ 

Ο κ. Βάρρας Μιχαήλ Ιατρός(1989) Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
(1997). Διαθέτει επίσης  τρεις μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (2007),(2012),(2015). Έχει 73  
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε 21 διεθνή και 62 ελληνικά επιστημονικά 
συνέδρια.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βάρρα Μιχαήλ εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Γυναικολογική ογκολογία». .Ειδικότερα, πολλές από τις δημοσιεύσεις του εξετάζουν 
θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  

 

5. Εσκιτζής Παναγιώτης 
Ο κ. Εσκιτζής Παναγιώτης ιατρός Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
από το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου  Πανεπιστήμιου Θες/νίκης. Έχει 5 δημοσιεύσεις σε 
περιοδικά. Έχει κάνει 15 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική 
εμπειρία συνολικά 15 εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Εσκιτζή Παναγιώτη εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Γυναικολογική ογκολογία». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 15 ακαδημαϊκών εξαμήνων σε 
αντικείμενα συναφή. 

 
6. Καμπούρης Δημήτριος 

Ο κ.Καμπούρης Δημήτριος είναι ιατρός(2007). Δεν διαθέτει Δ.Δ. και δεν αξιολογείται.  
 

 
 



7. Λαβασίδης Λάζαρος  
Ο κ. Λαβασίδης Λάζαρος ιατρός (2000) μαιευτήρας γυναικολόγος (2009) είναι κάτοχος διδακτορικού 
διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2012) . Έχει δέκα δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, 
Έχει κάνει 29 ανακοινώσεις σε διεθνή και 46 ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. 25 κεφάλαια σε 
ελληνικούς συλλογικούς τόμους.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Λαβασίδη Λάζαρου εμπίπτει απόλυτα στο 
γνωστικό αντικείμενο «Γυναικολογική Ογκολογία». Ειδικότερα, η διδακτορική του διατριβή) εμπίπτει 
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, ενώ από τις δημοσιεύσεις του οι περισσότερες εξετάζουν θέματα 
σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων 
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
 

 
8. Τσάγιας Νίκος 

Ο κ. Τσάγιας Νίκος Βιολόγος (2001) και κατόπιν ιατρός (2006)  μαιευτήρας γυναικολόγος είναι κάτοχος 
διδακτορικού διπλώματος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2012). Διαθέτει επίσης 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το ΑΠΘ (2003). Έχει 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει 
κάνει 38 ανακοινώσεις σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια και 18 σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 
Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 8 εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Τσάγια Νίκου εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Γυναικολογική ογκολογία». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 8 ακαδημαϊκών εξαμήνων σε 
αντικείμενα συναφή Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης.  
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. Λαβασίδης Λάζαρος 
2. Βαλασούλης Γεώργιος  
3. Εσκιτζής Παναγιώτης 
4. Βάρρας Μιχαήλ 
5. Τσάγιας Νικόλαος 

 
 

Πρόταση 

Ο κ. Λαβασίδης Λάζαρος είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για να 
διδάξει το μάθημα της «Γυναικολογικής ογκολογίας». Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο 
της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 
 
 
 

Γνωστικό Αντικείμενο: Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Εμβρύου 
 

Καταγραφή πρακτικού σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80/ για το χειμερινό (εαρινό) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7 ) στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική παρακολούθηση εμβρύου» 



 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ αλφαβητική 
σειρά οι:  
 

1. Βαλασούλης Γεώργιος 

2. Βάρρας Μιχαήλ 

3. Καμπούρης Δημήτριος 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 

 
1.Βαλασούλης Γεώργιος 

Ο κ. Βαλασούλης Γεώργιος  Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2014). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο(2018)  με θέμα «Προγεννητικός έλεγχος-αντισύλληψη-τοκετός». Έχει 21  δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά, ένα σε ελληνικά περιοδικά, επτά άρθρα σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Έχει 
κάνει ανακοινώσεις σε 73 διεθνή και 48 ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα 
μαθήματα Γυναικολογική νοσηλευτική φροντίδα και εφαρμογές πληροφορικής και τεχνολογίας στη 
μαιευτική - γυναικολογία στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της/του κ Βαλασούλη Γεώργιου  εμπίπτει απόλυτα 
στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική παρακολούθηση εμβρύου» 

Ειδικότερα, πολλές από τις δημοσιεύσεις του εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία δύό ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει 
επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  

 

2.Βάρρας Μιχαήλ 
Ο κ.Βάρρας Μιχαήλ Ιατρός(1989) Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
(1997). Διαθέτει επίσης  τρεις μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (2007),(2012),(2015). Έχει 73  
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε 21 διεθνή και 62 ελληνικά επιστημονικά 
συνέδρια.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βάρρα Μιχαήλ εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Ηλεκτρονική παρακολούθηση εμβρύου» 
 
 

3.Καμπούρης Δημήτριος 

Ο κ. Καμπούρης Δημήτριος είναι ιατρός(2007). Δεν διαθέτει Δ.Δ. και δεν αξιολογείται.  

 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. Βαλασούλης Γεώργιος 
2. Βάρρας Μιχαήλ 

 
 



Πρόταση 

Ο κ. Βαλασούλης Γεώργιος είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για 
να διδάξει το μάθημα της «Ηλεκτρονική παρακολούθηση εμβρύου». Σε περίπτωση αδυναμίας να 
αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 
 
 
 

Γνωστικό Αντικείμενο: Περιεγχειριτική Νοσηλευτική στη Μ/Γ 
 

Καταγραφή πρακτικού σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80/ για το χειμερινό (εαρινό) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7 ) στο γνωστικό αντικείμενο «Περιεγχειριτική νοσηλευτική στη 
μαιευτική-Γυναικολογία». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ αλφαβητική 
σειρά οι:  
 

1. Βαλασούλης Γεώργιος 

2. Βάρρας Μιχαήλ 

3. Μανομενίδης Γεώργιος 

4. Σιέχου Φωτεινή 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 

 
1.Βαλασούλης Γεώργιος 

Ο κ. Βαλασούλης Γεώργιος  Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2014). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο(2018)  με θέμα «Προγεννητικός έλεγχος-αντισύλληψη-τοκετός». Έχει 21  δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά, ένα σε ελληνικά περιοδικά, επτά άρθρα σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Έχει 
κάνει ανακοινώσεις σε 73 διεθνή και 48 ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα 
μαθήματα Γυναικολογική νοσηλευτική φροντίδα και εφαρμογές πληροφορικής και τεχνολογίας στη 
μαιευτική - γυναικολογία στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της/του κ Βαλασούλη Γεώργιου εμπίπτει απόλυτα 
στο γνωστικό αντικείμενο «Περιεγχειριτική νοσηλευτική στη Μαιευτική-Γυναικολογία». Ειδικότερα, 
πολλές από τις δημοσιεύσεις του εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. 
Διαθέτει διδακτική εμπειρία δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει επίσης 
ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  

 

2.Βάρρας Μιχαήλ 
Ο κ. Βάρρας Μιχαήλ Ιατρός (1989) Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
(1997). Διαθέτει επίσης  τρεις μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (2007),(2012),(2015). Έχει 73  
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε 21 διεθνή και 62 ελληνικά επιστημονικά 
συνέδρια.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βάρρα Μιχαήλ εμπίπτει στο γνωστικό 



αντικείμενο «Περιεγχειριτική νοσηλευτική στη μαιευτική-Γυναικολογία».» .Ειδικότερα, πολλές από τις 
δημοσιεύσεις του εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει επίσης 
ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
3.Μανομενίδης Γεώργιος 

Ο κ. Μανομενίδης Γεώργιος Νοσηλευτής(2001) είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (2017). 

Διαθέτει επίσης  μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (2008). Έχει 5  δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει 

κάνει 3 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια.  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Μανομενίδη Γεώργιου εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Περιεγχειριτική νοσηλευτική στη μαιευτική-Γυναικολογία».. Ειδικότερα, πολλές από τις 

δημοσιεύσεις του εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει επίσης 

ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  

 

4.Σιέχου Φωτεινή 

Η κα Σιέχου Φωτεινή Νοσηλεύτριας (2006) δεν διαθέτει Δ.Δ. και δεν αξιολογείται.  

 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. Βαλασούλης Γεώργιος  
2. Βάρρας Μιχαήλ 
3. Μανομενίδης Γεώργιος 
 

Πρόταση 

Ο κ. Μανομενίδης Γεώργιος είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για 
να διδάξει το μάθημα της «Περιεγχειριτική νοσηλευτική στη μαιευτική-Γυναικολογία». 

Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η 
σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 
 

 
 
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική Φροντίδα Κύησης Υψηλού Κινδύνου 
 
Καταγραφή πρακτικού σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80/ για το χειμερινό (εαρινό) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7 ) στο γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική φροντίδα κύησης υψηλού 
κινδύνου». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ αλφαβητική 
σειρά οι:  
 

1. Βαλασούλης Γεώργιος 

2. Βάρρας Μιχαήλ 



3. Εσκιτζής Παναγιώτης 

4. Τσάγιας Νίκος 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 

 
1.Βαλασούλης Γεώργιος 

Ο κ. Βαλασούλης Γεώργιος  Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2014). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο(2018)  με θέμα «Προγεννητικός έλεγχος-αντισύλληψη-τοκετός». Έχει 21  δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά, μία σε ελληνικά περιοδικά, επτά άρθρα σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Έχει 
κάνει ανακοινώσεις σε 73 διεθνή και 48 ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα 
μαθήματα Γυναικολογική νοσηλευτική φροντίδα και εφαρμογές πληροφορικής και τεχνολογίας στη 
μαιευτική - γυναικολογία στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  

 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βαλασούλη Γεώργιου  εμπίπτει απόλυτα στο 
γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική φροντίδα κύησης υψηλού κινδύνου»..Ειδικότερα, πολλές από τις 
δημοσιεύσεις του εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει διδακτική 
εμπειρία δύό ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό 
δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  

 

2.Βάρρας Μιχαήλ 
Ο κ. Βάρρας Μιχαήλ Ιατρός (1989) Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 
(1997). Διαθέτει επίσης  τρεις μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών (2007),(2012),(2015). Έχει 73  
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει κάνει ανακοινώσεις σε 21 διεθνή και 62 ελληνικά επιστημονικά 
συνέδρια.  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Βάρρα Μιχαήλ εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Μαιευτική φροντίδα κύησης υψηλού κινδύνου». Ειδικότερα, πολλές από τις δημοσιεύσεις 
του εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό 
αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
 

5.Εσκιτζής Παναγιώτης 

Ο κ. Εσκιτζής Παναγιώτης ιατρός Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος 

από το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου  Πανεπιστήμιου Θες/νίκης. Έχει 5 δημοσιεύσεις σε 

περιοδικά. Έχει κάνει 15 ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη διδακτική 

εμπειρία συνολικά 15 εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα  

Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Εσκιτζή Παναγιώτη εμπίπτει στο γνωστικό 

αντικείμενο «Μαιευτική φροντίδα κύησης υψηλού κινδύνου». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 15 

ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. 

 

9.Τσάγιας Νίκος 
Ο κ. Τσάγιας Νίκος Βιολόγος (2001) και κατόπιν ιατρός (2006) μαιευτήρας γυναικολόγος είναι κάτοχος 
διδακτορικού διπλώματος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2012). Διαθέτει επίσης 



μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το ΑΠΘ (2003). Έχει 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Έχει 
κάνει 38 ανακοινώσεις σε ελληνικά επιστημονικά συνέδρια και 18 σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. 
Διαθέτει προηγούμενη διδακτική εμπειρία συνολικά 8 εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα  
 
Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο του κ Τσάγια Νίκου εμπίπτει στο γνωστικό 
αντικείμενο «Μαιευτική φροντίδα κύησης υψηλού κινδύνου». Διαθέτει διδακτική εμπειρία 8 
ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή Διαθέτει επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων 
στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  
 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. Βαλασούλης Γεώργιος  
2. Βάρρας Μιχαήλ 
3. Εσκιτζής Παναγιώτης 
4. Τσάγιας Νικόλαος 
 

Πρόταση 

Ο κ. Βαλασούλης Γεώργιος είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε για 
να διδάξει το μάθημα της «Μαιευτική φροντίδα κύησης υψηλού κινδύνου». Σε περίπτωση αδυναμίας 
να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 
 
 
 

Γνωστικό Αντικείμενο: Μαιευτική Φροντίδα Νεογνού 
 
Καταγραφή πρακτικού σχετικά με την πρόσληψη διδάσκοντος με βάση την πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου με βάση το Π.Δ. 407/80/ για το χειμερινό (εαρινό) εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 
2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΕΟ469Β7Κ-ΨΕ7 ) στο γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική φροντίδα νεογνού». 

 
Για τη διδασκαλία του παραπάνω γνωστικού αντικειμένου υπέβαλαν υποψηφιότητες κατ’ αλφαβητική 
σειρά οι:  
 

1. Βαλασούλης Γεώργιος 

Παρουσίαση των υποψηφίων: 
 

 
1.Βαλασούλης Γεώργιος 

Ο κ. Βαλασούλης Γεώργιος  Μαιευτήρας Γυναικολόγος είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (2014). Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο(2018)  με θέμα «Προγεννητικός έλεγχος-αντισύλληψη-τοκετός». Έχει 21  δημοσιεύσεις 
σε διεθνή περιοδικά, ένα σε ελληνικά περιοδικά, επτά άρθρα σε πρακτικά ελληνικού συνεδρίου. Έχει 
κάνει ανακοινώσεις σε 73 διεθνή και 48 ελληνικά επιστημονικά συνέδρια. Διαθέτει προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία συνολικά δύο εξαμήνων σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχει διδάξει τα 
μαθήματα Γυναικολογική νοσηλευτική φροντίδα και εφαρμογές πληροφορικής και τεχνολογίας στη 
μαιευτική - γυναικολογία στο Τμήμα Μαιευτικής του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.  



Η διδακτορική διατριβή και το δημοσιευμένο έργο της/του κ Βαλασούλη Γεώργιου εμπίπτει απόλυτα 
στο γνωστικό αντικείμενο «Μαιευτική φροντίδα νεογνού». 

Ειδικότερα, πολλές από τις δημοσιεύσεις του εξετάζουν θέματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης. Διαθέτει διδακτική εμπειρία δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων σε αντικείμενα συναφή. Διαθέτει 
επίσης ικανοποιητικό αριθμό δημοσιεύσεων στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης.  

 
Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 
 
 
 
Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 
 

1. Βαλασούλης Γεώργιος  
 

Πρόταση 

Ο κ. Βαλασούλης Γεώργιος είναι πληρέστερη υποψηφιότητα την οποία και προτείνουμε 
για να διδάξει το μάθημα της «Μαιευτική φροντίδα νεογνού». 

Σε περίπτωση αδυναμίας να αναλάβει το έργο της διδασκαλίας του μαθήματος να τηρηθεί η 
σειρά κατάταξης των υποψηφίων. 
 

 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και συντάχθηκε το πρακτικό αυτό 

υπογράφεται ως εξής : 

 

 
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Τα Μέλη 

 
 

Σαββίδης Σεραφείμ Μπισούκη Βασιλική 1. Αναστασιάδου Σοφία 
 
 

2. Τσιότσιας Αρσένης 
 

 
3. Τσανακτσίδης Κων/νος 

 Ακριβές Απόσπασμα                             
 

      Η Γραμματέας  

 

                                                                      Μπισούκη Βασιλική 

 


