
Τμήμα ΠΜ & ΜΤΓ 
 

Εισηγητικές Εκθέσεις Αξιολόγησης ανά τομέα 
Υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων (ΑΥ)  

για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 
  

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
 
Οι τριμελείς εισηγητικές επιτροπές ανά τομέα, που συγκροτήθηκαν με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ΠΜ & ΜΤΓ στην συνεδρίαση της 
3ης/5/2017 (ΑΔΑ ΨΜΟΜ469143_ΩΙΓ) συνήλθαν στις 22-6-2017 και 
αφού έλαβαν υπόψη:  
 
Α) την αρ. 1178/11-4-2017 προκήρυξη πρόσληψης ΑΥ του ΤΕΙ/ΚΜ 
Β) την αρ. 7/1-6-2017 απόφαση της Σχολής ΣΤΕ του ΤΕΙ/ΚΜ 
Γ) την αρ. 31/5/2017 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ΠΜ & ΜΤΓ  
 
Εξέτασαν τα στοιχεία που περιέχονται στους ηλεκτρονικούς φακέλους 
των υποψηφίων και συνέταξαν πίνακες υποψηφίων κατά αξιολογική 
σειρά ανά γνωστικό αντικείμενο/μάθημα (ενιαίους τόσο για το 
θεωρητικό, όσο και για το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος).  
 
Διευκρινίζεται ότι: 
1. Σύμφωνα με την προκήρυξη (σελ. 1) μπορούν να απασχολούνται ως 

ΑΥ «επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είτε υποψήφιοι διδάκτορες,  είτε 
«εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας».  

2. Σύμφωνα με την προκήρυξη (σελ. 2) «κατά την αξιολόγηση θα 
συνεκτιμηθούν θετικά το επιστημονικό έργο, η επαγγελματική και 
διδακτική εμπειρία, η εξαιρετική τεχνική εμπειρία των υποψηφίων 
καθώς και η ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία στο ΤΕΙ/ΚΜ ή σε άλλα 
ΑΕΙ (σύμφωνα με το ΠΔ 163/2002 , ΠΔ 407/80, το άρθρο 29 του ν. 
4009/2011 όπως ισχύει) και ειδικότερα στο Τμήμα που προκηρύσσει 
τη θέση.  

3. Σύμφωνα με την προκήρυξη (σελ. 2) «Δεν είναι δυνατή η απασχόληση 
ως ακαδημαϊκών υποτρόφων των αφυπηρετησάντων μελών του 
οικείου ή άλλου ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνταξιούχοι 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα».  

4. Σύμφωνα με την προκήρυξη (σελ. 3) απαιτείται βασικός τίτλος 
σπουδών ΑΕΙ συναφής με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος (σε 
περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι κατόχους 
Διδακτορικού/Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών). Στην περίπτωση 
που ο υποψήφιος είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών 
ή/και Διδακτορικού Διπλώματος απαιτείται να είναι συναφές με το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσει το Τμήμα.  

5. Σύμφωνα με την απόφαση αρ.  31/5/2017 της Συνέλευσης του 
Τμήματος ο συντελεστής βαρύτητας του κάθε κριτηρίου αξιολόγησης 
καθορίστηκε ως εξής: Επιστημονικό έργο (40%). Επαγγελματική 



εμπειρία (40%).  Διδακτική εμπειρία  (20%) και στις ειδικές 
περιπτώσεις κατόχων εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας (20%).   

 
Οι πίνακες  καταγραφής των αναλυτικών στοιχείων ενός εκάστου 
των υποψηφίων βρίσκονται  στην Γραμματεία του Τμήματος και είναι 
προσβάσιμοι στους υποψήφιους. 
 
Τυχόν ενστάσεις κατά των πίνακα θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 
Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, ώρα 14:00 

 
 
Σέρρες 22-6-2017 
 
Οι τριμελείς εισηγητικές επιτροπές ανά τομέα 
 
1. Τομέας Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής 

Κ. Ευαγγελίδης, Μ-Ε Θεοδωρίδου, Κ. Παπαθεοδώρου 
 

2. Τομέας Δομοστατικών Έργων και  Έργων Υποδομής  
Π. Κολιόπουλος, Ε. Μουρατίδης, Σ. Ισσάμ 

 
3. Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Θετικών Επιστημών 

Μ. Δανιήλ, Μ-Ε Θεοδωρίδου, Σ. Παπαϊωάννου 
 
 
 
 

http://civilgeo.teicm.gr/index.php?id=58

