
 
Γ. Κριτήρια. 
Κάθε υποψήφιος που καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις, αξιολογείται και κατατάσσεται με 

βάση τα μόρια που συγκεντρώνει από επιμέρους κριτήρια. Κάθε κριτήριο έχει διαφορετική αξιολογική 
βαρύτητα. Τα κριτήρια για τη μοριοδότηση των υποψηφίων είναι τα παρακάτω: 
 
1. Βαθμός πτυχίου (50 μόρια) 
Βαθμός Πτυχίου: ΤΕΦΑΑ Χ  5 
Βαθμός Πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ x 5  
 
2. Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (15 μόρια) 
Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία της, αξιολογείται με 15 μόρια. 
Πιστοποιείται από τον σχετικό  βαθμό που αναγράφεται στην αναλυτική βαθμολογία του υποψηφίου.   
 
3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία στην επιστημονική περιοχή του υποψηφίου όπως 
παρακάτω (3 μόρια): 
• 5 εξάμηνα εργασίας =3 μόρια  
• 2 εξάμηνα εργασίας =1 μόριo 
• 1 εξάμηνο εργασίας =½ μόριο 
 

Η επαγγελματική προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή σύμβαση με το Δημόσιο ή με ΝΠΔΔ, 
2. Βεβαίωση από το ΥΠΕΠΘ, 
3. Πιστοποιητικό ασφάλισης, 
4. Συμβόλαιο με Αθλητική Ομοσπονδία ή απόδειξη πληρωμής από Αθλητική Ομοσπονδία. 
Στα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αναγράφεται το είδος της σχέσης εργασίας καθώς επίσης 

και ο ακριβής χρόνος απασχόλησης του υποψηφίου στη θέση αυτή. Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν 
στις παραπάνω κατηγορίες δε γίνονται αποδεκτά ως αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και δεν 
αξιολογούνται.  
 
 
4. Δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά (20 μόρια) 

 Ελληνικά και διεθνή περιοδικά με επιτροπή σύνταξης (editorial board) σε βάση δεδομένων = 20 
μόρια για τον 1ο, 15 μόρια για το 2ο, και 10 μόρια για τον 3ο συγγραφέα με την προϋπόθεση να είναι 
ερευνητική εργασία και όχι ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 

 Ελληνικά και διεθνή περιοδικά με επιτροπή σύνταξης εκτός βάσεων δεδομένων = 8 μόρια για τον 1ο, 
5 μόρια για το 2ο, και 3 μόρια για τον 3ο συγγραφέα με την προϋπόθεση να είναι ερευνητική εργασία 
και όχι ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 

 Ελληνικά και διεθνή περιοδικά χωρίς επιτροπή σύνταξης λαμβάνουν μηδέν (0) μόρια. 
 

     Δημοσιεύσεις που δεν καλύπτουν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις δεν υπολογίζονται για την 
αξιολόγηση του υποψηφίου (π.χ. δημοσιεύσεις σε εφημερίδες ή στον περιοδικό τύπο). Οι υποψήφιοι είναι 
υποχρεωμένοι να καταθέσουν αντίτυπο της δημοσιευμένης εργασίας και της σελίδας που αναγράφεται η 
επιτροπή σύνταξης του περιοδικού (editorial board). Η επιτροπή αξιολόγησης των κριτηρίων έχει το 
δικαίωμα να κρίνει κατά περίπτωση τις εργασίες που είναι δημοσιευμένες σε ελληνικά και διεθνή 
περιοδικά εκτός βάσεων δεδομένων. Αν η εργασία είναι υπό δημοσίευση, τότε πρέπει επιπλέον να 
κατατεθεί η βεβαίωση αποδοχής από τη σύνταξη του περιοδικού. 

 
5. Προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (10 μόρια) 

 Η συμμετοχή σε κάθε ανακοίνωση αξιολογείται για τον 1ο συγγραφέα με 5 μόρια, και για το 2ο με 3 
μόρια*. 
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 Ο υποψήφιος πρέπει να προσκομίσει το πλήρες αντίγραφο της ανακοίνωσης καθώς και το αντίγραφο 
των πρακτικών του συνεδρίου, στο οποίο έγινε η ανακοίνωση. 

 
 

*Σημείωση. Θα αξιολογηθούν μέχρι δύο (2) ανακοινώσεις. Το σύνολο των μορίων και 
για τα δύο είδη των ανακοινώσεων (προφορικές και αναρτημένες) δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 10 μόρια. 

 
6. Δεύτερο πτυχίο από άλλο Τμήμα Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (5 μόρια) 
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι και δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ αξιολογούνται με  5 μόρια.  
 
 
ΣΥΝΟΛΟ: 103 μόρια 

 
περιπτώσεις ισοβαθμίας 

 Η ισοβαθμία μεταξύ υποψηφίων στην τελευταία θέση καθίσταται αδύνατη αφού λαμβάνεται υπόψη η 
διαφορά στο δεκαδικό ψηφίο των μορίων που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι. Σε περίπτωση 
ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη και το τρίτο δεκαδικό, κτλ. 

 

 


