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ΠΑΡΟΝΣΔ: Η Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο Αλ. Καζεγήηξηα θα Γ. Παπαδνπνύινπ, ν

Καζεγεηήο θ. Αλη. Μσπζίδεο, o Καζεγεηήο θ. Ι. Κνπδήο, ν Καζεγεηήο θ. Ι.
Φεκκέλνο, ε Καζεγήηξηα θα Αηθ. Μηραινπνύινπ, o Καζεγεηήο θ. Υ.
Παπαζενδώξνπ, o Καζεγεηήο θ. Γ. Γξάβαξεο, ν Καζεγεηήο θ. Υ. Μπάγθαβνο, ε
Αλ. Καζεγήηξηα θα Γ. Πεηξάθε, ν Αλ. Καζεγεηήο θ. . αθειιαξόπνπινο, ν Αλ.
Καζεγεηήο θ. Γ. Καιηζώλεο, ε Αλ. Καζεγήηξηα θα Μ. πκεσλάθε, ε Αλ.
Καζεγήηξηα θα Δ. Πξόθνπ, ν Δπ. Καζεγεηήο θ. Κ. Λειεδάθεο, ε Δπ. Καζεγήηξηα
θα M. Κνξαζίδνπ, ν Δπηθ. Καζεγεηήο θ. Κ. Γεκνπιάο, ν Δπίθ. Καζεγεηήο θ. Ηξ.
Μαπξίδεο, ν εθπξόζσπνο ησλ θνηηεηώλ θ. Αζ. Σπιηγάδεο (έγγξαθν κε αξηζκ.
Πξση. 3621/18.12.17), ν εθπξόζσπνο ΔΓΙΠ θ. Κ. Μέκνο θαη ε εθπξόζσπνο ΔΤΔΠ
θα Π. Σνπξή (δηαπηζησηηθή πξάμε ππ’ αξηζκ. 2507/30.11.2017).
Παξίζηαληαη ε Αλαπιεξώηξηα Γξακκαηέαο ηνπ Τκήκαηνο θα Διέλε Τζνπθαιά θαη ε
θα Φξπζνύια Αλησλίνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Η Καζεγήηξηα θ. Μ. Καξακεζίλε (αλαζηνιή θαζεθόληωλ), ε
Καζεγήηξηα θα Θ. Αλζνπνύινπ, ε Αλ. Καζεγήηξηα θ. Μ. ηξαηεγάθε (ζε άδεηα
άλεπ απνδνρώλ), ν εθπξόζσπνο ησλ πξνπηπρηαθώλ θνηηεηώλ Παπιάθεο Ισάλλεο
(έγγξαθν κε αξηζκ. Πξση. 3621/18.12.17) θαη ν εθπξόζσπνο ησλ κεηαπηπρηαθώλ
θνηηεηώλ (νη κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο δελ όξηζαλ αθόκε εθπξνζώπνπο αλ θαη ηνπο
δεηήζεθε κε ην ππ' αξηζκ. Πξση. 2505/30.11.2017 έγγξαθν ηνπ Πξνέδξνπ). Τν Σώκα
ζπλεδξηάδεη λόκηκα θαη ρσξίο ηελ παξνπζία ησλ εθπξνζώπσλ ζύκθσλα κε ην άξζξν
21, παξ. 1, ηνπ Ν. 4485/2017 (ΦΔΚ Α΄114).
ΑΠΟΝΣΔ:

Γηαπηζηώλεηαη απαξηία θαη αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε
ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1. Δπηινγή ππνςεθίσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 510013 “Αγξνηηθόο
ρώξνο θαη Αγξνηηθή Πνιηηηθή ζηε ζύγρξνλε Διιάδα”, ζην πιαίζην
πινπνίεζεο ηεο πξάμεο "Απόθηεζε Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ζε
Νένπο Δπηζηήκνλεο Καηόρνπο Γηδαθηνξηθνύ", θαηά ην ΔΔ, αθαδεκατθνύ
έηνπο 2017-18.
2. Πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξόζιεςε δηδαθηηθνύ
πξνζσπηθνύ κε βάζε ην Π.Γ. 407/80.
3. Τξνπνπνίεζε Καλνληζκνύ Γηδαθηνξηθώλ Σπνπδώλ.
4. Φνηηεηηθά ζέκαηα.
5. Θέκαηα κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ.
6. Θέκαηα Υπνςεθίσλ Γηδαθηόξσλ.
7. Αλαθνηλώζεηο ηεο Πξνέδξνπ θαη ησλ κειώλ ηεο Σπλέιεπζεο.

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
8. Άδεηεο κειώλ ΓΔΠ.
…………………………………………………………………………………………
Θέκα 1ν
Δπηινγή ππνςεθίσλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο 510013 “Αγξνηηθόο
ρώξνο θαη Αγξνηηθή Πνιηηηθή ζηε ζύγρξνλε Διιάδα”, ζην πιαίζην πινπνίεζεο
ηεο πξάμεο "Απόθηεζε Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ζε Νένπο
Δπηζηήκνλεο Καηόρνπο Γηδαθηνξηθνύ", θαηά ην ΔΔ, αθαδεκατθνύ έηνπο 201718.
Η Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο Αλ. Καζεγήηξηα θα Γέζπνηλα Παπαδνπνύινπ ππελζπκίδεη
όηη ε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ζε ζπλεδξίαζε ηεο ζηηο 11/12/2017 όξηζε ηελ
Τξηκειή Δπηηξνπή, απνηεινύκελε από ηνλ Καζεγεηή θ. Αληώλην Μσπζίδε, ηελ
Καζεγήηξηα θα Θενδνζία Αλζνπνύινπ θαη ηνλ Αλ. Καζεγεηή θ. Σππξίδσλα
Σαθειιαξόπνπιν, ζύκθσλα κε ηε "ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΗΦΙΨΝ" ηεο
ππ’ αξηζ. Πξση. ΔΔ.5890/18-12-2017 Πξόζθιεζεο ηνπ ΔΛΚΔ πνπ αλαξηήζεθε ζηε
ΓΙΑΥΓΔΙΑ (ΑΓΑ: ΨΝΦ6469Β7Α-ΑΛ4), γηα ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ζην
πιαίζην πινπνίεζεο ηεο πξάμεο "Απόθηεζε Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ζε
Νένπο Δπηζηήκνλεο Καηόρνπο Γηδαθηνξηθνύ ζην Πάληεην Παλ/κην 2017-18", ηεο
ΔΥΓ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνύ Πξνγξάκκαηνο «Αλάπηπμε Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ,
Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε», γηα ηελ παξνρή δηδαθηηθνύ έξγνπ ζην
αθαδεκατθό έηνο 2017-2018, ζε έλα από ηα καζήκαηα ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ
ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ, όπσο απηά
έρνπλ εγθξηζεί από ηε Σύγθιεην ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηηο Σπλειεύζεηο
ησλ Τκεκάησλ, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ππνςεθηνηήησλ ηελ
9ε/1/2018.
Η Πξόεδξνο ηνπ Τκήκαηνο αλαθέξεη ζρεηηθά όηη ην Τκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
ζπκκεηείρε ζην σο άλσ πξόγξακκα κε ην κάζεκα 510013 “Αγξνηηθόο ρώξνο θαη
Αγξνηηθή Πνιηηηθή ζηε ζύγρξνλε Διιάδα”, Δαξηλνύ Δμακήλνπ ηνπ Πξνγξάκκαηνο
Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ α.ε. 2017-18. Σην Τκήκα δηαβηβάζζεθε από ηνλ ΔΛΚΔ, κε
ην από 10.1.2018 Υπεξεζηαθό Σεκείσκα, ε αίηεζε ηεο κνλαδηθήο ππνςεθίαο θαο
Σνθίαο Νηθνιαΐδνπ.
Σηε ζπλέρεηα, ε Τξηκειήο Δπηηξνπή ζπλεδξίαζε θαη θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζ. Πξση.
53/15-1-2018 «Έθζεζε αμηνιόγεζεο ππνςεθηνηήησλ», πνπ έρεη σο εμήο:
ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΧΝ
ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ
510013 «ΑΓΡΟΣΙΚΟ ΥΧΡΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ »
Η Τξηκειήο Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ηεο ππνςεθηόηεηαο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ
καζήκαηνο κε θσδηθό 510013 θαη κε ηίηιν «Αγξνηηθό ρώξνο θαη αγξνηηθή πνιηηηθή »,
απνηεινύκελε από ηνλ θύξην Μσπζίδε Αληώλην (Καζεγεηή), ηελ θπξία Αλζνπνύινπ
Θενδνζία (Καζεγήηξηα) θαη ηνλ θύξην Σαθειιαξόπνπιν Σπύξν (Αλ. Καζεγεηή),
όπσο νξίζηεθε θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ Τκήκαηνο
Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηηο 11 Γεθεκβξίνπ 2017,
ζπλεδξίαζε πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη ην θάθειν ηεο κνλαδηθήο ππνςεθίαο θαη ζηε

ζπλέρεηα λα πξνρσξήζεη ζηελ αμηνιόγεζή ηεο κε βάζε ηα θξηηήξηα, όπσο απηά
πεξηγξάθνληαη ζηε ζειίδα 3 ηεο Πξόζθιεζεο Δλδηαθέξνληνο ηνπ Δηδηθνύ
Λνγαξηαζκνύ Κνλδπιίσλ Έξεπλαο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, ε νπνία
δεκνζηεύζεθε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2017 κε αξηζκό πξσηνθόιινπ Δ.Δ. 5890.
Η κνλαδηθή ππνςεθηόηεηα αθνξά ζηελ:
Νηθνιατδνπ Σνθία (αξ. πξση. ΔΛΚΔ 5924/20-12-17)
Μεηά από ηελ αξρηθή εμέηαζε ηνπ θαθέινπ ηεο ππνςεθίαο, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο
δηαπίζησζε όηη ε ππνςεθηόηεηα θαηαηέζεθε εκπξόζεζκα θαη έγθπξα.
Τπνςεθηόηεηα ηεο θ. Νηθνιατδνπ νθίαο
Η θ. Νηθνιατδνπ Σνθία είλαη πηπρηνύρνο Μεραληθόο Φσξνηαμίαο, Πνιενδνκίαο θαη
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηεο Πνιπηερληθή Σρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο,
θάηνρνο κεηαπηπρηαθνύ δηπιώκαηνο ζηελ Αγξνηηθή Αλάπηπμε, θαηεύζπλζε
«Αγξνηηθέο θνηλσλίεο, ρώξνο θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ» ηνπ Μεζνγεηαθνύ
Αγξνλνκηθνύ Ιλζηηηνύηνπ ηνπ Μνλπειηέ, Κέληξν Αλώηαησλ Μεζνγεηαθώλ
Αγξνλνκηθώλ Σπνπδώλ (ηίηινο δηαηξηβήο: «Χωξν-θνηλωληθνί κεηαζρεκαηηζκνί θαη ην
κέιινλ ηεο γεωξγίαο ζηηο πεξηαζηηθέο δώλεο. Η πεξίπηωζε ηεο ακπεινθαιιηέξγεηαο ζηα
Μεζόγεηα Αηηηθήο»). Η δηαηξηβή ηεο βξαβεύηεθε σο best thesis of Master of Science
of CIHEAM, 2006.
Η ππνςήθηα είλαη δηδάθηνξαο ζηε Φσξνηαμία, Τνκέαο Πνιενδνκίαο - Φσξνηαμίαο,
ηεο Σρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ Δ.Μ.Π., 2012. Τίηινο δηαηξηβήο: «Γπλακηθέο
εμέιημεο θαη κεηαζρεκαηηζκνί ηνπ πεξηαζηηθνύ ρώξνπ ηεο κεηξνπνιηηηθήο πεξηνρήο
Αζελώλ: ε πεξίπησζε ηεο πεξηνρήο ησλ Μεζνγείσλ». Τν ζέκα ηεο δηαηξηβήο ηεο έρεη
αξθεηή ζπλάθεηα κε ηνλ αγξνηηθό ρώξν θαη ηηο πνιηηηθέο θαη εζηηάδεη ζηηο αγξνηηθέο
πεξηαζηηθέο πεξηνρέο κειέηε πεξίπησζεο ηα Μεζόγεηα.
Η δηδαθηηθή εκπεηξία ηεο θ. Νηθνιατδνπ, αθνξά ζηε δηδαζθαιία πξνπηπρηαθνύ
καζήκαηνο ζην Τκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ θαηά ην
εαξηλό
εμάκελν
2016-2017,
ζε
επηθνπξηθό
έξγν
ζηνλ
ηνκέα
Φσξνηαμίαο/Πνιενδνκίαο ηνπ ΔΜΠ πξηλ ηελ απόθηεζε δηδαθηνξηθνύ θαζώο θαη
δηαιέμεηο ζην Παλ/κην Θεζζαιίαο (Μεηαπηπρηαθό ΠΜΣ «Φσξηθέο Γπλακηθέο θαη
Φσξνηαμία ηεο Υπαίζξνπ»- DYNTAR) θαη ζε δηεζλή εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ζε
ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρεηηθή ζπλάθεηα κε ην ππό πξνθήξπμε κάζεκα (βηώζηκε ηνπηθή
αλάπηπμε- αζηηθή γεσξγία) κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνύ ηεο.
Η ππνςήθηα δηαζέηεη αμηόινγε κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλεηηθή εκπεηξία. Δξγάζζεθε σο
βαζηθή εξεπλήηξηα ζε 6 εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα σο ζπλεξγάηεο έξεπλαο ηνπ
Institute for Social Planning and Urban Development, Bαζηιεία, Διβεηία, ηνπ
Παληείνπ Παλ/κίνπ, ηνπ ΔΚΚΔ, θαη ηνπ Πξάζηλνπ Ιλζηηηνύηνπ. Τξία από απηά ζε
ζρεηηθή ζπλάθεηα κε ην αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο.
Τν δεκνζηεπκέλν έξγν ηεο πεξηιακβάλεη :
- Δπηά (9) δεκνζηεύζεηο ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπιινγηθνύο ηόκνπο
απηνηειώο ή σο ζπλ-ζπγγξαθέαο κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνύ θαη δύν (2)
ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά πξηλ ηελ απόθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνύ ηεο. Οη
πεξηζζόηεξεο δεκνζηεύζεηο ηεο εζηηάδνπλ ζηηο ρσξηθέο θαη θνηλσληθέο δπλακηθέο, ηηο
έγγεηεο θαη ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ κε έκθαζε ζηνλ πεξηαζηηθό ρώξν
θαζώο θαη ζηελ αζηηθή γεσξγία θαη ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε ηνπ ρώξνπ.
- Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 9 δηεζλή ζπλέδξηα κε θξηηέο, κόλε ή ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο
εηζεγεηέο κεηά ηελ απόθηεζε ηνπ δηδαθηνξηθνύ ηεο, από ηα νπνία 5 δεκνζηεύζεηο ζε
Πξαθηηθά Σπλεδξίνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ζε 8 δηεζλή Σπλέδξηα (από όπνπ 3
δεκνζηεύζεηο ζε Πξαθηηθά Σπλεδξίνπ ζε ειεθηξνληθή κνξθή) πξηλ ηελ απόθηεζε ηνπ
δηδαθηνξηθνύ ηεο.

Σπλνιηθά ην δεκνζηεπκέλν έξγν ηεο θ. Νηθνιατδνπ (δηεζλή πεξηνδηθά, ζπιινγηθνί
ηόκνη θαη πξαθηηθά δηεζλώλ ζπλεδξίσλ) παξνπζηάδεη ζρεηηθή ζπλάθεηα κε ην
αληηθείκελν ηνπ καζήκαηνο, ζην βαζκό πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ρσξηθέο θαη θνηλσληθέο
δπλακηθέο θαη κεηαζρεκαηηζκνύο ζηνλ αγξνηηθό ρώξν κε έκθαζε ζηνλ πεξηαζηηθό
ρώξν, ζηηο ρξήζεηο γεο, δηαθπβέξλεζε θαη ην ρσξνηαμηθό ζρεδηαζκό θαη πνιηηηθέο .
Τν ζρεδηάγξακκα δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο πνπ ππέβαιε ε θ. Νηθνιατδνπ
δηαθξίλεηαη από πςειό βαζκό ζπλάθεηαο κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο θαη ηελ
θαηλνηνκία. Δπίζεο, ππνδεηγκαηηθή είλαη ε νξγάλσζε, δνκή θαη θαηαλνκή ηεο ύιεο
όπσο εμίζνπ ππνδεηγκαηηθή είλαη θαη ε αμηνπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε βαζκνινγία ηεο ππνςεθίαο θ. Νηθνιατδνπ έρεη σο εμήο
Πίλαθαο αμηνιόγεζεο θαη κνλάδεο βαζκνιόγεζεο
1. ρεδηάγξακκα Γηδαζθαιίαο Μαζήκαηνο
i. Σπλάθεηα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ καζήκαηνο
ii. Αμηνπνίεζε θαηλνηόκσλ κεζνδνινγηώλ/ζεσξηώλ θαη βηβιηνγξαθίαο
iii. Οξγάλσζε, Γνκή θαη Καηαλνκή ηεο Ύιεο
πλνιηθή Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 1
2. Βηνγξαθηθό εκείσκα
iv. Πξνεγνύκελε δηδαθηηθή/ εξγαζηεξηαθή εκπεηξία
v. Γεκνζηεύζεηο / Αλαθνηλώζεηο ζε Σπλέδξηα
vi. Μεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα / εκπεηξία
vii. Σπλάθεηα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο / δεκνζηεύζεσλ κε ην κάζεκα
πλνιηθή Βαζκνινγία Κξηηεξίνπ 2
Γεληθό ύλνιν

Βαζκόο
30/30
20/20
10/10
60/60
8/10
8/10
10/10
6/10
32/40
92/100

Μεηά από ηε βαζκνιόγεζε ηεο ππνςήθηαο κε βάζε ηα θξηηήξηα πνπ πξνβιέπνληαη
από ηελ Πξόζθιεζε Δλδηαθέξνληνο, ε θ. Νηθνιατδνπ νθία πξνηείλεηαη νκόθσλα
γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο Αγξνηηθόο Υώξνο θαη Αγξνηηθή Πνιηηηθή.
Σα Μέιε ηεο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο
Μσπζίδεο Αληώληνο ( Καζεγεηήο)
Αλζνπνύινπ Θενδνζία (Καζεγήηξηα )
Σαθειιαξόπνπινο Σπύξνο (Καζεγεηήο)
Καηόπηλ ηνύησλ θαη ζύκθσλα ηε "ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΗΦΙΨΝ" ηεο
πξόζθιεζεο, ε νπνία νξίδεη όηη ε επηινγή ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη από ηηο
Σπλειεύζεηο ησλ Τκεκάησλ ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, θαηόπηλ εηζήγεζεο ηεο
ηξηκεινύο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο αλά κάζεκα πνπ ε αληίζηνηρε ζπλέιεπζε έρεη
νξίζεη, ε Σπλέιεπζε ηνπ Τκήκαηνο ζα πξέπεη λα επηιέμεη ηνλ ππνςήθην πνπ ζα
δηδάμεη ην κάζεκα 510013 “Αγξνηηθόο ρώξνο θαη Αγξνηηθή Πνιηηηθή ζηε ζύγρξνλε
Διιάδα”.
Δηεμήρζε ζπδήηεζε κεηαμύ ηωλ κειώλ ηεο Σπλέιεπζεο.
Η πλέιεπζε, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. Πξση. 53/15-1-2018 εηζήγεζε
ηεο Σξηκεινύο Δπηηξνπήο θαη ζύκθσλα κε ηε "ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ
ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ" ηεο ππ’ αξηζ. Πξση. ΔΛΚΔ ΔΔ.5890/18-12-2017 Πξόζθιεζεο
ηνπ ΔΛΚΔ πνπ αλαξηήζεθε ζηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ (ΑΓΑ: ΧΝΦ6469Β7Α-ΑΛ4),
επηιέγεη νκόθσλα ηελ κνλαδηθή ππνςήθηα θα νθία Νηθνιαΐδνπ γηα ηε
δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο κάζεκα 510013 “Αγξνηηθόο ρώξνο θαη Αγξνηηθή

Πνιηηηθή ζηε ζύγρξνλε Διιάδα”, θαηά ην Δαξηλό Δμάκελν ηνπ αθ. Έηνπο 201718, κε βαζκνινγία 92/100, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο πξάμεο "Απόθηεζε
Αθαδεκατθήο Γηδαθηηθήο Δκπεηξίαο ζε Νένπο Δπηζηήκνλεο Καηόρνπο
Γηδαθηνξηθνύ».
…………………………………………………………………………………………
Η Αλαπιεξώηξηα Γξακκαηέαο
Η Πξόεδξνο
ΣΟΤΚΑΛΑ ΔΛΔΝΗ
ΑΝ. ΚΑΘ/ΣΡΙΑ ΓΔΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟΤ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Αζήλα, 18.1.2018
Η Αλαπιεξώηξηα Γξακκαηέαο ηνπ Σκήκαηνο

ΣΟΤΚΑΛΑ ΔΛΔΝΗ

