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Πρακτικό Επιλογής Μεταπτυχιακού Φοιτητή 
 
 
Στο Ρέθυμνο σήμερα 8 Δεκεμβρίου 2014 συνήλθε η επιτροπή επιλογής  Μεταπτυχιακού 
Φοιτητή β΄ κύκλου στον τομέα της Νεότερης Ιστορίας που θα συνεργαστεί με το 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών/ΙΤΕ, στο πλαίσιο «Ελληνική Ιστορία της 
Καινοτομίας (ΕΛΙΣΤΟΚΑΙΝΟ)» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), Άξονας Προτεραιότητας 
(Α.Π.) 1: «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα 
και Τεχνολογική Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγκεκριμένα στη Δράση 
«ΚΡΗΠΙΣ» η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
 
Η επιτροπή αποτελείται από τους κ.κ. 
 
Χρήστο Χατζηιωσήφ, διευθυντή ΙΜΣ 
 
Νάσια Γιακωβάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Παν/μίου Αθηνών 
 
Μαρίνο Σαρηγιάννη, Ερευνητή Β΄ ΙΜΣ 
 
 
Η πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων στην παραπάνω ερευνητική ενέργεια 
αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 7685469ΗΚΥ-Σ62) και στην ιστοσελίδα του 
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Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών από τις 17 Νοεμβρίου 2014,1 με καταληκτική 
προθεσμία την 1η Δεκεμβρίου 2014. Υποψηφιότητα εμπρόθεσμα υπέβαλαν οι Γεωργία 
Δημάρη, Άννα Μπατζέλη, Στάθης Παυλόπουλος, και Ευστάθιος Πουλιάσης. Η Επιτροπή 
αποφάσισε ομόφωνα να μην βαθμολογήσει την υποψηφιότητα της κυρίας Γεωργίας 
Δημάρη διότι οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές  σπουδές της ανήκουν στο πεδίο των 
Διεθνών Σχέσεων και όχι των Ιστορικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,  Πανεπιστήμιο Τορίνο- Master in Studi Americani, 
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ιnstitute of Common Wealth Studies).  

 
Η επιτροπή, αφού μελέτησε το βιογραφικό των τριών υπολοίπων υποψηφίων, κατάρτισε 
τον παρακάτω πίνακα με βάση τα κριτήρια επιλογής, όπως αυτά δημοσιεύτηκαν στην 
προκήρυξη της θέσης: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑ

ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ 
1 ∆ΙΠΛΩΜΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

40% 38,96 38,20 35,12 

2 ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ 
ΕΚΠΟΝΗΣΗ 
∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

10% 9,00 10,00 10,00 

3 ΓΝΩΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ/ΑΛΛΑ 20% 20,00 18,00 14,00 

4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

30% 9,00 30,00 18,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  76,96 96,20 77,12 
 
Η κυρία Άννα Μπατζέλη έχει πτυχίο του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου και 
στην Τουρκολογία από το ίδιο Πανεπιστήμιο, έχει εγγραφεί για την εκπόνηση 
διδακτορικής διατριβής στο ίδιο Τμήμα χωρίς όμως να αναφέρει το θέμα της διατριβής 
της. Έχει επίσης μεγάλη  εμπειρία σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους (ΜΚΟ, 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, ελεύθερο επάγγελμα – ως μεταφράστρια και καθηγήτρια 

 
1 Σχετικός σύνδεσμος: http://www.ims.forth.gr/index_main.php?l=g&c=17&i=224    
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ελληνικής και ξένων γλωσσών, φροντιστήρια κλπ). Δεν φαίνεται όμως να έχει 
ερευνητική εμπειρία στην έρευνα της Νεότερης Ιστορίας. 
 
Ο κύριος Στάθης Παυλόπουλος έχει πτυχίο του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και 
Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από το ίδιο 
Τμήμα του ίδιου Πανεπιστημίου  στο οποίο έχει εγγραφεί επίσης το 2013 για την 
εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής με θέμα: «Συλλογικότητες και Συσσωματώσεις 
Εθνικής Προόδου και Γενικής Ωφέλειας στο Ελληνικό Κράτος τον 18ο αιώνα». Ο κ. 
Παυλόπουλος έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία, απασχολούμενος από το 2006 μέχρι 
σήμερα, σε διάφορα προγράμματα που εκπονούνται από τα ΑΣΚΙ. Έχει συμμετάσχει 
επίσης σε ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΙΕ και σε άλλο του ΕΚΠΑ.  
 
Ο κύριος Ευστάθιος Πουλιάσης, έχει πτυχίο Ιστορίας Αρχαιολογίας από το ΑΠΘ, 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες 
Τεχνολογίες» από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και έχει εγγραφεί για την εκπόνηση 
Διδακτορικής Διατριβής με θέμα «Η διαμόρφωση της ιδέας του έθνους και η πρόσληψη 
της επανάστασης του 1821 στους λόγιους και τους στοχαστές του ελληνικού εθνικού 
κράτους (1832-1940)». Ο κ. Πουλιάσης έχει αποκομίσει μια μικρή ερευνητική εμπειρία 
σε συμβολαιογραφείο, καθώς και κατά τη διαδικασία εκπόνησης της εν εξελίξει 
διδακτορικής του διατριβής.  
 
 
Η επιτροπή έκρινε ότι πληροί τα απαραίτητα τυπικά προσόντα σύμφωνα με την 
προκήρυξη και κρίνεται πλέον κατάλληλος βάσει των κριτηρίων επιλογής ο κ. 
Παυλόπουλος. Με βάση τα παραπάνω τον προτείνει για την θέση συνεργάτη στην 
παραπάνω ερευνητική ενέργεια. 
 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου 
Μεσογειακών Σπουδών (http://www.ims.forth.gr). Μετά από την ανάρτηση των 
αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του ΙΜΣ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραδοθούν 
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ιδιοχείρως ή με ταχυδρομείο γραπτώς στη διεύθυνση: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, 
Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Μελισσηνού & Νικηφόρου Φωκά 130, ΤΚ 74 100, 
Ρέθυμνο, Κρήτη. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά 
φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μόνο με γραπτή αίτηση και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων 
στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. 
 
Τα μέλη της Επιτροπής 
 
Χρήστος Χατζηιωσήφ 
 
Νάσια Γιακωβάκη 
 
Μαρίνος Σαρηγιάννης 
 
 

ΑΔΑ: Β2ΘΩ469ΗΚΥ-65Φ


	Η πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων στην παραπάνω ερευνητική ενέργεια αναρτήθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 7685469ΗΚΥ-Σ62) και στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών από τις 17 Νοεμβρίου 2014,  με καταληκτική προθεσμία την 1η Δεκεμβρίου 2014. Υποψηφιότητα εμπρόθεσμα υπέβαλαν οι Γεωργία Δημάρη, Άννα Μπατζέλη, Στάθης Παυλόπουλος, και Ευστάθιος Πουλιάσης. Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να μην βαθμολογήσει την υποψηφιότητα της κυρίας Γεωργίας Δημάρη διότι οι προπτυχιακές και μεταπτυχιακές  σπουδές της ανήκουν στο πεδίο των Διεθνών Σχέσεων και όχι των Ιστορικών Σπουδών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,  Πανεπιστήμιο Τορίνο- Master in Studi Americani, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ιnstitute of Common Wealth Studies). 

		2014-12-12T12:54:18+0200
	Athens




