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κ. Γεράσιμο Ζώρα, Καθηγητή,
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
κ. Βασιλική Λαλαγιάννη
Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
κ. Αντωνοπούλου Αναστασία,
Καθηγήτρια, Τμήμα Γερμανικής
Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Κοιν:- Υποψήφιος
Ιωάννης Τσόλκας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Θέμα: Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μίας (1) θέσης
Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ιταλικής
Λογοτεχνίας και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» (ΦΕΚ προκήρυξης 1166, τεύχος Γ’, 16 Νοεμβρίου
2016).
Σας γνωρίζουμε ότι το Εκλεκτορικό Σώμα το οποίο συγκροτήθηκε στην 9η Γ.Σ.Ε.Σ (συνεδρία
5/4/2017) του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας για την πλήρωση μιας (1) θέσης
Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Ιταλικής
Λογοτεχνίας και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» (ΦΕΚ προκήρυξης 1166, τεύχος Γ’, 16 Νοεμβρίου
2016) στη Συνεδρίαση της 12/05/2017 σας όρισε μέλος της Τριμελούς Εισηγητικής
Επιτροπής.
Κατόπιν αυτού σας παρακαλούμε να καταθέσετε την Εισηγητική Έκθεση στην προθεσμία
που ορίζεται από την παρ. 4γ, άρθρο 4 του Ν. 4405/2016, σύμφωνα με την οποία η
Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40)

ημερών και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει Εισηγητική Έκθεση στην
οποία οφείλει :
1. Να αναλύσει και να αξιολογήσει το έργο και την προσωπικότητα κάθε υποψηφίου,
εκφέροντας κρίση για την προσφορά του στην πρόοδο της επιστήμης.
2. Να διατυπώσει την άποψή της εάν οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα
απαιτούμενα από το νόμο προσόντα και ειδικότερα για τη συνάφεια του γνωστικού
αντικειμένου της προς πλήρωση θέσης με το γνωστικό αντικείμενο της
διδακτορικής διατριβής, καθώς και η συνάφεια αυτής, επιστημονικού, διδακτικού,
κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της
προς πλήρωση θέσης.
3. Εάν κρίνονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, να προβεί στη συγκριτική και
αξιολογική κατάταξή τους. 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.
4. Για την υποβοήθηση του έργου της, η εισηγητική επιτροπή δύναται να ζητά
συστατικές επιστολές από καθηγητές ομοταγούς Α.Ε.Ι της αλλοδαπής ή Ερευνητές
της αλλοδαπής του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς
πλήρωση θέσης.
Το έργο των υποψηφίου, είναι διαθέσιμο στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στον κωδικό
θέσης 1943662 νέος κωδικός θέσης ΑΡΡ596

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
*

Καθηγητής Γεώργιος Μικρός
* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο και παραμένει στο αρχείο του Τμήματος

