
       ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

 

 
Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  - Πεδίον Άρεως 38334 Βόλος 

τηλ: 2421074112 - φαξ: 2421074169 - email: g-civ@civ.uth.gr 
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Αρ. Πρωτ: 1241_ADMN 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (2017-2018) 

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μετά από απόφαση της υπ’ αρ. 

10
ης

/30-08-2017 Συνέλευσης Τμήματος, προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-

2018, τη διενέργεια των εξετάσεων στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου καθώς και των 

επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου 2018. Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4009/2011, όπως 

συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του αρ. 34 του Ν. 4115/2013 και ισχύει σήμερα, ως πανεπιστημιακοί 

υπότροφοι μπορούν να προσλαμβάνονται Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε 

κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες, είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας 

για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού 

έργου καθοριζομένου διά της συμβάσεως.   

Με τους υποψήφιους που θα επιλεγούν θα υπογραφεί σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δύναται να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο 

συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η απασχόληση 

των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική.  

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

1. Αίτηση, 

2. Βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο,  

3. Μεταπτυχιακό Τίτλο ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα, συναφή με το γνωστικό αντικείμενο. Οι τίτλοι 

αυτοί εφόσον υπάρχουν και είναι συναφείς θα συνεκτιμηθούν θετικά.,   

4. Τεκμηρίωση της επιστημονικής δραστηριότητας του υποψηφίου (άρθρο 29 του Ν. 4009/2011), 

5. Τεκμηρίωση διδακτικής προϋπηρεσίας σε ΑΕΙ (επιστημονικός/εργαστηριακός συνεργάτης ή 

διδάσκων με ΠΔ 407/80). Η προϋπηρεσία αυτή, εφόσον υπάρχει, θα συνεκτιμηθεί θετικά.  

Β. ΑΙΤΗΣΗ 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών την 

αίτηση (χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το σχετικό επισυναπτόμενο έντυπο) και τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά από 26/09/2017 έως και 02/10/2017. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται πρέπει 

να είναι θεωρημένα επίσημα από τις κατά νόμο αρμόδιες αρχές. Τα ξενόγλωσσα όμως 

δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις. Το αυτό ισχύει και για τα 

ξενόγλωσσα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου 

οργάνου (ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ) με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τίτλους 

που απονέμονται από τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής.  

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να είναι τοποθετημένα μέσα σε ειδικό φάκελο και να συνοδεύονται 

από πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτική ανάλυση του επιστημονικού έργου καθώς και πίνακα 
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των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Επίσης τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν και σε 

ηλεκτρονική μορφή (αρχείo pdf). Μέγιστο μέγεθος συμπιεσμένου αρχείου 8Mb.  

Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης (νέα έντυπα ή νέες εγγραφές σε υποβληθέντα 

δικαιολογητικά) μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων υποψηφιότητας επιτρέπεται 

μόνον αν πρόκειται για διευκρινιστικά στοιχεία.  

Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΝΑΔΕΣ (ΕΩΣ) 

1. Συνάφεια  25 

2. Σπουδές 15 

3. Δημοσιεύσεις 15 

4. Διδακτική Εμπειρία 15 

5. Ερευνητικό Έργο 10 

6. Επαγγελματικό Έργο 10 

7. Επιστημονική/Ακαδημαϊκή Αναγνώριση  10 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 

Οι προσλήψεις θα γίνουν με βάση τις εκπαιδευτικές και λοιπές ανάγκες του Ιδρύματος όπως αυτές 

θα έχουν διαμορφωθεί το Ακαδημαϊκό έτος και τις διαθέσιμες πιστώσεις.  

Η αμοιβή για πλήρη απασχόληση, οι ώρες απασχόλησης ανά εβδομάδα για πλήρη απασχόληση και 

άλλα συναφή θέματα θα ρυθμιστούν πριν από την υπογραφή των συμβάσεων.  

Για τους άρρενες ενδιαφερόμενους απαιτούνται εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη 

απαλλαγή από αυτές κατά τη διάρκεια της σύμβασης.  

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά ή με κατάθεση σε 

έντυπη μορφή (Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών - Πεδίον Άρεως 38334 Βόλος) για 

την πρόσκληση με αρ. πρωτοκόλλου 1241_ADMN/26-09-2017 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερομένους από τη Γραμματεία του Τμήματος 

(τηλ. 242107414-2421074182, g-civ@civ.uth.gr) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.  

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

 
Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Κανακούδης 

mailto:g-civ@civ.uth.gr
ΑΔΑ: 6305469Β7Ξ-ΒΡΑ



       ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

 

 
Πολυτεχνική Σχολή - Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών  - Πεδίον Άρεως 38334 Βόλος 

τηλ: 2421074112 - φαξ: 2421074169 - email: g-civ@civ.uth.gr 

Πρόσληψη πανεπιστημιακών υποτρόφων για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων  

χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2017-2018, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

Περιγραφή Θέσης Τίτλος Μαθήματος 

Διπλωματούχος Πολυτεχνικής Σχολής , κάτοχος 

Διδακτορικού Διπλώματος, με διδακτική 

εμπειρία σε Πανεπιστήμιο σε συναφές με το 

μάθημα αντικείμενο  

Τεχνική Μηχανική ΙΙ (3
ο
 εξάμηνο) 

Διπλωματούχος Πολυτεχνικής Σχολής , κάτοχος 

Διδακτορικού Διπλώματος, με διδακτική 

εμπειρία σε Πανεπιστήμιο σε συναφές με το 

μάθημα αντικείμενο  

Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα ΙΙ (7
ο
 εξάμηνο) 

Διπλωματούχος Πολυτεχνικής Σχολής ή 

πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών, κάτοχος 

Διδακτορικού Διπλώματος, με διδακτική 

εμπειρία σε Πανεπιστήμιο σε συναφές με το 

μάθημα αντικείμενο  

Πεπερασμένα Στοιχεία (9
ο
 εξάμηνο) 

Διπλωματούχος Πολυτεχνικής Σχολής , κάτοχος 

Διδακτορικού Διπλώματος, με διδακτική 

εμπειρία σε Πανεπιστήμιο σε συναφές με το 

μάθημα αντικείμενο  

Εδαφομηχανική Ι (5
ο
 εξάμηνο) 

Διπλωματούχος Πολυτεχνικής Σχολής , κάτοχος 

Διδακτορικού Διπλώματος, με διδακτική 

εμπειρία σε Πανεπιστήμιο σε συναφές με το 

μάθημα αντικείμενο 

Δυναμική ΙΙ 

Διπλωματούχος Πολυτεχνικής Σχολής , κάτοχος 

Διδακτορικού Διπλώματος, με διδακτική 

εμπειρία σε Πανεπιστήμιο σε συναφές με το 

μάθημα αντικείμενο  

Σχεδιασμός και Λειτουργία Θαλάσσιων 

Συστημάτων  
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ1 

Α. ΣΠΟΥΔΕΣ 

 Τίτλος Φορέας Ημ/νία 
κτήσης 

Ημερ/νία 
ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟ 

ΑΤΑΠ 

Αρ. συνημμένου 
δικαιολογητικού 2 

Βασικός τίτλος 
σπουδών 

    Α1 

Διδακτορικό 
Δίπλωμα 

     

Μεταπτυχιακός 
τίτλος σπουδών 

     

Υποψήφιοι 
διδάκτορες 

     

 

Β. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  
Φορέας απασχόλησης Χρόνος απασχόλησης Θέση ή αντικείμενο απασχόλησης Αρ. συνημμένου 

δικαιολογητικού 

 

 

Από Έως  
 

 
     Β1 
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Γ. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 

Φορέας απασχόλησης Χρόνος 
απασχόλησης 

Διδαχθέντα μαθήματα Αρ. συνημμένου 
δικαιολογητικού 

Από Έως 

    Γ1 

     

     

 

Δ. ΓΛΩΣΣΕΣ 
Γλώσσα Πτυχίο / Πιστοποίηση Αρ. συνημμένου 

δικαιολογητικού 

  Δ1 

   

 

Άλλα στοιχεία που θέλετε να αναφέρετε 
 

1 Όλοι οι Πίνακες, αν δεν επαρκεί ο χώρος τους, μπορούν να συμπληρωθούν με πρόσθετες σελίδες 

γραμμογραφημένες με τον ίδιο τρόπο. 

2 Η αρίθμηση των δικαιολογητικών να γίνει κατά Πίνακα με το γράμμα του Πίνακα μπροστά. 
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ΑΙΤΗΣΗ 
 

 

Όνομα: ..................................................  

Επώνυμο: ...............................................  

Πατρώνυμο: ............................................  

Ημ/νία γέννησης: ......................................  

Τόπος γέννησης:........................................  

Εθνικότητα: ............................................  

Έγγαμος □     Άγαμος□ 

Αριθμός παιδιών .......................................  

Δ/νση οικίας: ............................................  

 

Τηλέφωνο οικίας : ......................................  

Κινητό .................................................  

e-mail: .................................................  

Αριθ. ταυτότητας: ......................................  

Ημ/νία έκδοσης: ........................................  

Εκδούσα Αρχή: ..........................................  

Α.Φ.Μ. : ..................... Δ.Ο.Υ.....................  

Πτυχίο: .......................................................  

Εργαζόμενος: .......... ΝΑΙ □ ................... ΟΧΙ □ 

Υπηρεσία/Φορέας: ........................................  

Σχέση εργασίας 

Μόνιμος, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου 

 

Όπως οι συνημμένοι Πίνακες οι οποίοι πρέπει να 

συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο. 

Ο αύξων αριθμός των δικαιολογητικών στον Πίνακα 

πρέπει να αναγράφεται σε κάθε δικαιολογητικό. 

 

 

 

 
Φορέας Ασφάλισης: ......................................  

Αρ. μητρώου ΙΚΑ: ......................................  

Δ/νση εργασίας: ..........................................  

Τηλέφωνο εργασίας:  

Προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - ΕΛΚΕ 

 

Παρακαλώ όπως, με προσλάβετε με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως 

Πανεπιστημιακό Υπότροφο για τη θέση «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ                                                              

σύμφωνα με τη σχετική 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

• με την αίτησή μου αυτή αποδέχομαι 

ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που 

αναγράφονται στη σχετική πρόσκληση. 
τα στοιχεία του συνημμένου βιογραφικού μου 

σημειώματος είναι αληθινά όπως φαίνεται και 

από τα δικαιολογητικά που υποβάλλω 
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