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ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

                                        Βόλος,  10 Μαρτίου 2023 
                       Αρ. Πρωτ.: 375 

 

 Θέμα: «Αξιολόγηση υποψηφιοτήτων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2022-2023»  

 

Τα μέλη της Συνέλευσης Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15, 30, 64 και 173 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141),   

2. Τη με αριθ. πρωτ. Φ11/116043/Ζ2/23-9-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΜΝ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων με θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στα Πανεπιστήμια 
για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. Φ11/148744/22/30-11-2022 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,  

3. Τη με αρ. 230/20-12-2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για το καθεστώς απασχόλησης των 
εντεταλμένων διδασκόντων,  

4. Τη με αρ. 285/20-1-2023 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα «Καθορισμός 
Ακαδημαϊκών Κριτηρίων (προσόντα) για την επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων, σύμφωνα με το άρθρο 173 του ν. 
4957/2022 (Α΄141)»,   

5. Τη με αρ. 235/24-1-2023 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (θέμα 5 
περ. η) σχετικά με την κατανομή χρηματικού ποσού για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας εντεταλμένων 
διδασκόντων,  

6. Τη με αρ. πρωτ. 225/17-02-202 (ΑΔΑ: 99ΦΕ469Β7Ξ-6Δ5) Προκήρυξη για την πρόσληψη εντεταλμένων 
διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, 

7. Την απόφαση που λήφθηκε στην υπ’ αριθμ. 2/15-02-2023 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος σχετικά 
με τη συγκρότηση των επιτροπών αξιολόγησης, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 
6ΩΤΧ469Β7Ξ-ΧΩ7),  

8. Τις εκθέσεις των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης,   

αποφασίζουν ομόφωνα  

α) την έγκριση των πινάκων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της πρόσληψης Εντεταλμένων Διδασκόντων 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022, για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων για το 

εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, ως εξής: 
 

Μάθημα: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΩΜΑΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 

(έως) 

Αίτηση υποψηφίου/ας με 

αρ. πρωτ. 267/28-02-2023 

1 Συνάφεια 25 12/25 

2 Σπουδές 15 10/15 

3 Δημοσιεύσεις 15 5/15 

4 Διδακτική Εμπειρία 15 5/15 

5 Ερευνητικό Έργο 10 4/10 

6 Επαγγελματικό Έργο 10 5/10 

7 Επιστημονική/ακαδημαϊκή αναγνώριση 10 4/10 

 Σύνολο  100 45 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΒΦΚ469Β7Ξ-Ψ2Γ



 

Μάθημα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

 

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ 

(έως) 

Αίτηση υποψηφίου/ας με 

αρ. πρωτ. 268/26-02-2023 

Αίτηση υποψηφίου/ας με 

αρ. πρωτ. 269/28-02-2023 

1 Συνάφεια 25 20/25 10/25 

2 Σπουδές 15 15/15 15/15 

3 Δημοσιεύσεις 15 5/15 5/15 

4 Διδακτική Εμπειρία 15 3/15 8/15 

5 Ερευνητικό Έργο 10 4/10 1/10 

6 Επαγγελματικό Έργο 10 8/10 1/10 

7 Επιστημονική/ακαδημαϊκή αναγνώριση 10 1/10 2/10 

 Σύνολο  100 56 42 

 

β) την επιλογή του υποψηφίου με την υπ’ αριθμ. 268/26-02-2023 αίτηση για τη διδασκαλία του μαθήματος 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ως εντεταλμένου διδάσκοντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

173 του Ν. 4957/2022 για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022- 2023,    

 

γ) την απόρριψη της υπ’ αριθμ. 267/28-02-2023 αίτησης, καθώς η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης έκρινε ότι ο 

υποψήφιος δεν πληροί τα απαραίτητα κριτήρια για τη διδασκαλία του μαθήματος ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΩΜΑΤΙΝΕΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 

δ) να επαναπροκηρυχθεί η πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των 

απαιτούμενων πιστώσεων, που θα αναλάβουν τη διδασκαλία των μαθημάτων ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ και 

ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ, καθώς δεν υποβλήθηκε καμία υποψηφιότητα για τα εν λόγω μαθήματα στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 

225/17-02-202 (ΑΔΑ: 99ΦΕ469Β7Ξ-6Δ5) προκήρυξης του τμήματος.  

 

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στο Πρόγραμμα «Δι@ύγεια» και τυχόν ενστάσεις θα κατατίθενται εγγράφως 

στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Γραμματείας του Τμήματος (g-civ@uth.gr) για χρονικό διάστημα πέντε (5) 

ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Τμήματος.  
             

 
    Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 
(*) 

 
Καθηγητής Νικήτας Μυλόπουλος 

 
 

(*): Η υπογραφή βρίσκεται στο πρωτότυπο που φυλάσσεται στο αρχείο της Γραμματείας 

mailto:g-civ@uth.gr
ΑΔΑ: ΨΒΦΚ469Β7Ξ-Ψ2Γ


		2023-03-10T14:58:41+0200
	Athens




