
Τερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Σηεξεάο Διιάδαο   

Σρνιή Τερλνινγηθψλ Δθαξκνγψλ 

Τκήκα Μεραληθψλ Τερλνινγίαο Αεξνζθαθψλ Τ.Δ.  

 

Σελίδα 1 από 4 

ΕΙΗΓΗΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ & ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΧΝ ΤΝΕΡΓΑΣΧΝ 

ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΧΝ Σ.Ε. 

ΓΙΑ ΣΟ ΑΚ. ΕΣΟΤ 2017 - 2018 

 

Οη ππνγξάθνληεο θ. Ι. Σηαζαξάο – Καζεγεηήο, θ. Χ. Λακπξφπνπινο - Καζεγεηήο θαη 

θα. Κ. Παπακων/νου - Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα, κέιε ηεο ηξηκεινχο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ Δπηζηεκνληθψλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Σπλεξγαηψλ ηνπ 

Τκήκαηνο Μεραληθψλ Τερλνινγίαο Αεξνζθαθψλ Τ.Δ., πνπ νξηζζήθακε ζην ππ. αξηζκφ 

10/29-6-17 πξαθηηθφ ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Τερλνινγίαο Αεξνζθαθψλ, 

ζπλεδξηάζακε ηελ 11/09/17 ψξα 12:00 ζην Γξαθείν Β107 ηνπ θ. Ι. Σηαζαξά.  

Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο επηηξνπήο, ειήθζεζαλ ππφςε νη εμήο δηαηάμεηο, 

σο ηζρχνπλ: 

 ην άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 1404/83 

 ην Π.Γ. 163/02 

 ην άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2916/2001 

 ην ππ’ αξηζκ. Φ.13/10518/Δ5 ηεο 30/01/2004 

 ηα άξζξα 8 & 11 ηνπ Ν . 3404/05 

 νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4009/2011 (Φ.Δ.Κ. 195/6-9-2011 η. Α΄), φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 

 ε ππ. αξηζκ. 65/21-10-15 Απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τ.Δ.Ι. Σηεξεάο Διιάδαο, (ζέκα 
10ν), γηα ηελ εθαξκνγή ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ Δξγαζηεξηαθψλ Σπλεξγαηψλ, 
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3794/2009, ζρεηηθέο κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
πξνζφλησλ ηεο Βαζκίδαο Καζεγεηή Δθαξκνγψλ, πνπ απαηηεί: α) δηδαθηνξηθφ δίπισκα 
θαη β) ηξία (3) ρξφληα επαγγεικαηηθή πξνυπεξεζία, ιακβάλνληαο ππφςε φηη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2916/2001, ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 
πξνζιακβάλεηαη ζε ζέζεηο Δπηζηεκνληθνχ θαη Δξγαζηεξηαθνχ Σπλεξγάηε, έρεη σο 
ειάρηζηα πξνζφληα ηα ίδηα κε απηά ησλ βαζκίδσλ ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θαη ηνπ 
Καζεγεηή Δθαξκνγψλ. 

 ε ππ. αξηζκ. 87/28-07-16 Απφθαζε ηεο Σπλέιεπζεο ηνπ Τ.Δ.Ι. Σηεξεάο Διιάδαο, γηα ηελ 
εθαξκνγή ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ Δπηζηεκνληθψλ Σπλεξγαηψλ, σο πξνο ηα 
πξνζφληα ηεο βαζκίδαο ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4405/2016, πνπ 
απαηηεί γηα εθινγή ζε ζέζε θαζεγεηή φισλ ησλ βαζκίδσλ, ηελ θαηνρή δηδαθηνξηθνχ 
δηπιψκαηνο, θαζψο θαη ηελ ζπλάθεηα ηνπ ελ γέλεη εξεπλεηηθνχ, επηζηεκνληθνχ, 
δηδαθηηθνχ, θιηληθνχ ή θαιιηηερληθνχ έξγνπ ησλ ππνςεθίσλ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 
ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο. 

 
θαζψο θαη: 
 

 ε ππ. αξηζκφ αξ. πξση. 3519/13-06-2017 νξζή επαλάιεςε πξνθήξπμε γηα ηελ 
πξφζιεςε Δπηζηεκνληθψλ θαη Δξγαζηεξηαθψλ Σπλεξγαηψλ, κε ζχκβαζε εξγαζίαο 
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή κε ζχκβαζε αλάζεζεο δηδαθηηθνχ έξγνπ κε σξηαία 
αληηκηζζία, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2017-18. 

 

 νη θάθεινη ησλ ππνςεθίσλ (δηαβηβαζηηθφ ππ’ αξηζκ. ΤΑ 757/25-7-17). 
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Σελίδα 2 από 4 

Τα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηε βαζκίδα ηνπ Δπηζηεκνληθνχ Σπλεξγάηε ζχκθσλα κε ηελ 
ζρεηηθή  λνκνζεζία φπσο ηζρχεη ζήκεξα είλαη : 
 
1) Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ επηπέδνπ PhD (Γηδαθηνξηθνχ). 

2) Τέζζεξα ηνπιάρηζηνλ έηε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηάιιεινπ επηπέδνπ ή, 

αλαιφγσο κε ηε θχζε ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη, ηζφρξνλε εξγαζία ζε αλαγλσξηζκέλα 

εξεπλεηηθά θέληξα ή ζπκκεηνρή κε ακνηβή ζε νξγαλσκέλα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ή 

ζπλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ δξαζηεξηνηήησλ, αληίζηνηρσλ, ζε θάζε πεξίπησζε, κε ην 

επηζηεκνληθφ επίπεδν θαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη. Η 

αλσηέξσ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη κέρξη δχν έηε απηνδχλακε 

δηδαζθαιία ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ Τνκέα, ζε Παλεπηζηήκηα ή Τ. Δ. Ι. ή νκνηαγή 

ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. 

3) Σπλαθή πξνο ην αληηθείκελν ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα 

ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο εξεπλεηηθψλ έξγσλ, ε νπνία απνδεηθλχεηαη απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ 

πξσηφηππεο δεκνζηεχζεηο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο. 

4) Σπλάθεηα ηνπ ελ γέλεη εξεπλεηηθνχ, επηζηεκνληθνχ, δηδαθηηθνχ, θιηληθνχ ή θαιιηηερληθνχ 

έξγνπ ησλ ππνςεθίσλ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο πξνο πιήξσζε ζέζεο 

Τα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηε βαζκίδα ηνπ Δξγαζηεξηαθνχ Σπλεξγάηε πιήξσλ 

πξνζφλησλ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα  είλαη : 

1) Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ επηπέδνπ PhD (Γηδαθηνξηθνχ). 

2) Τξία ηνπιάρηζηνλ έηε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αληίζηνηρεο ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ 

ζε αληηθείκελν ζρεηηθφ κε ηελ εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη, απφ ηε ιήςε ηνπ 

βαζηθνχ πηπρίνπ ή δηπιψκαηνο.  

3) Τεθκεξησκέλε ηθαλφηεηα ππεχζπλεο εθαξκνγήο επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη 

ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ ή εθηέιεζεο ηκήκαηνο εξεπλεηηθνχ έξγνπ θαηάιιεινπ επηπέδνπ ζηελ 

εηδηθφηεηα ηεο ζέζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη. 

Σην εθπαηδεπηηθφ απηφ πξνζσπηθφ αλαηίζεηαη ε εθηέιεζε φκνηνπ δηδαθηηθνχ, εξεπλεηηθνχ ή 

άιινπ επηζηεκνληθνχ θαη νξγαλσηηθνχ έξγνπ πνπ έρεη πξνβιεθζεί γηα ην κφληκν Δ.Π. ηεο 

αληίζηνηρεο κε ηα πξνζφληα ηνπ βαζκίδαο (Ν. 2916/2001). 

Σε πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη δελ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ, επηηξέπεηαη ε αλάζεζε, κε σξηαία αληηκηζζία, δηδαθηηθνχ έξγνπ ζε ππνςήθηνπο 

πνπ θαηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ αληίζηνηρν βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα 

πξνθεηκέλνπ πεξί Δπηζηεκνληθψλ Σπλεξγαηψλ (Ν. 2916/2001). 

Η Δπηηξνπή θαηέιεμε ζηε ζχληαμε ηεο παξνχζεο έθζεζεο ζηελ νπνία επηζπλάπηνληαη σο 

αλαπφζπαζην ηκήκα νη εμήο πίλαθεο: 

α) Πιήξε πίλαθα φισλ ησλ ππνςεθίσλ αλά κάζεκα, γηα θάζε θαηεγνξία, θαη' αιθαβεηηθή 

ζεηξά ζηνλ νπνίν θαηαγξάθνληαη ηα ηππηθά πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε φζα 
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Σελίδα 3 από 4 

νξίδνληαη ζην άξζξν 19 ηνπ Ν. 1404/83, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην Κεθ. Γ ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ Ν. 2916/01 θαη ηζρχεη ζήκεξα. 

β) Πίλαθα θαηάηαμεο θαηά αμηνινγηθή ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ αλά κάζεκα πνπ έρνπλ ηα 

ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα ηνπ εδαθ. β ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 1404/1983, 

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην Κεθάιαην Γ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2916/2001, ε νπνία πξνθχπηεη 

απφ ζαθή αληηπαξάζεζε ησλ ηππηθψλ θαη νπζηαζηηθψλ ηνπο πξνζφλησλ. 

γ) Πίλαθα θαηάηαμεο θαηά αμηνινγηθή ζεηξά ησλ ππνςεθίσλ αλά κάζεκα πνπ δηαζέηνπλ ηα 

πξνζφληα ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 1404/1983, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην Κεθ. Γ 

ηνπ άξζξνπ 4ηνπ Ν. 2916/2001. 

Γηα ηελ ζχληαμε ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ ειήθζεζαλ ππφςε θαη εθαξκφζηεθαλ ηα 

αθφινπζα : 

 Η αμηνιφγεζε ελφο ππνςεθίνπ ζε κάζεκα ζεσξεηηθφ ή/θαη εξγαζηεξηαθφ έγηλε κε βάζε 

ηελ αίηεζε ηνπ θάζε ππνςεθίνπ  

 Τίηινη ζπνπδψλ ηνπ εμσηεξηθνχ έγηλαλ δεθηνί κφλν εθφζνλ ζπλνδεχνληαλ απφ ηελ 

ζρεηηθή αλαγλψξηζε απφ ην ΓΙΚΑΤΣΑ/ΓΟΑΤΑΠ σο ηζφηηκε πξνο ηνπο απνλεκφκελνπο 

ηίηινπο απφ ηα Διιεληθά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.   

Τν δηδαθηνξηθφ/κεηαπηπρηαθφ δίπισκα ζεσξήζεθε θαηά ηεθκήξην ζπλαθέο πξνο ην δηδαθηηθφ 

γλσζηηθφ αληηθείκελν, κφλν εθφζνλ απφ ηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ή/θαη κεηαπηπρηαθφ 

δίπισκα δηαπηζηψζεθε επηζηεκνληθή ζπκβνιή ζε πεδίν ηνπ δηδαθηηθνχ έξγνπ αληίζηνηρνπ 

πξνο ην δηδαθηηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν. 

 Η επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα ιήθζεθε ππφςε, κφλν εθφζνλ ηεθκεξησλφηαλ απφ ηα 

ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνςεθίνπ φηη ήηαλ ακεηβφκελε θαη επηζπλάπηνληαλ 

νη ζρεηηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ή/θαη βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο. 

 Η εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ιήθζεθε ππφςε, κφλν εθφζνλ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ζε 

ηξηηνβάζκην ίδξπκα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, κε αλαγσγή ζε πιήξεο σξάξην, 

Δπίθνπξνπ Καζεγεηή γηα ηνλ Δπηζηεκνληθφ ζπλεξγάηε (14 ψξεο εβδνκαδηαίσο) θαη 

Καζεγεηή Δθαξκνγψλ γηα ηνλ Δξγαζηεξηαθφ ζπλεξγάηε (16 ψξεο εβδνκαδηαίσο). Όζν 

αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία βάζεη ηνπ Π.Γ. 407/80 σο πιήξεο σξάξην νξίδνληαη νη 6 

ψξεο αλά εβδνκάδα (βαζκίδα Λέθηνξα) εθηφο αλ δειψλεηαη δηαθνξεηηθά απφ ην ηκήκα, 

ζην νπνίν έγηλε ε δηδαζθαιία. 

 Η ζεηξά αμηνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ Δπηζηεκνληθψλ Σπλεξγαηψλ κε πιήξε πξνζφληα 

έγηλε ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε αμηνιφγεζεο (ΓΑ) φπσο πξνέθπςε απφ ηελ ζρέζε : 

ΓΑ=1*αξηζκφο Γεκνζηεχζεσλ ζε Πεξηνδηθά+0,5*αξηζκφο Γεκνζηεχζεσλ ζε 

Σπλέδξηα+1*Σπλνιηθή πξνυπεξεζία (ζε έηε) 

 Γηα ηελ ζεηξά αμηνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ Δπηζηεκνληθψλ Σπλεξγαηψλ κε ειιηπή 

πξνζφληα ιήθζεθε ππφςε θαηά ζεηξά βαξχηεηαο ε ζπλάθεηα ηνπ δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθήο πξνυπεξεζίαο θαη ελ ζπλερεία ν δείθηεο αμηνιφγεζεο (ΓΑ) 
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Σελίδα 4 από 4 

φπσο πξνέθπςε απφ ηελ ζρέζε : ΓΑ=1*αξηζκφο Γεκνζηεχζεσλ ζε 

Πεξηνδηθά+0,5*αξηζκφο Γεκνζηεχζεσλ ζε Σπλέδξηα+1*Σπλνιηθή πξνυπεξεζία (ζε έηε) 

 Η ζεηξά αμηνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ Δξγαζηεξηαθψλ Σπλεξγαηψλ κε πιήξε πξνζφληα 

έγηλε ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε αμηνιφγεζεο (ΓΑ) φπσο πξνέθπςε απφ ηελ ζρέζε : 

ΓΑ=0,5*αξηζκφο Γεκνζηεχζεσλ ζε Πεξηνδηθά+0,25*αξηζκφο Γεκνζηεχζεσλ ζε 

Σπλέδξηα+1*Σπλνιηθή πξνυπεξεζία (ζε έηε) 

 Γηα ηελ ζεηξά αμηνινγηθήο θαηάηαμεο ησλ Δξγαζηεξηαθψλ Σπλεξγαηψλ κε ειιηπή 

πξνζφληα ιήθζεθε ππφςε θαηά ζεηξά βαξχηεηαο ε ζπλάθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

πξνυπεξεζίαο θαη ελ ζπλερεία ν δείθηεο αμηνιφγεζεο (ΓΑ) φπσο πξνέθπςε απφ ηελ 

ζρέζε : ΓΑ=0,5*αξηζκφο Γεκνζηεχζεσλ ζε Πεξηνδηθά+0,25*αξηζκφο Γεκνζηεχζεσλ ζε 

Σπλέδξηα+1*Σπλνιηθή πξνυπεξεζία (ζε έηε) 

 Σε πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη δελ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα θαηάηαμεο ησλ 

Δπηζηεκνληθψλ ή Δξγαζηεξηαθψλ Σπλεξγαηψλ κε πιήξε πξνζφληα, θαηαηάζζνληαη 

ζηνπο πίλαθεο Δπηζηεκνληθψλ Σπλεξγαηψλ ειιηπψλ πξνζφλησλ πνπ θαηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηνλ αληίζηνηρν βαζηθφ ηίηιν ζπνπδψλ θαη δηδαθηνξηθφ δίπισκα πξνθεηκέλνπ 

πεξί Δπηζηεκνληθψλ Σπλεξγαηψλ. Σε αληίζεηε πεξίπησζε θαηαηάζζνληαη ζηνπο πίλαθεο 

Δξγαζηεξηαθψλ Σπλεξγαηψλ ειιηπψλ πξνζφλησλ. Γελ αμηνινγήζεθαλ σο Δξγαζηεξηαθνί 

Σπλεξγάηεο φζνη δήισζαλ λα αμηνινγεζνχλ σο Δπηζηεκνληθνί ζε ζεσξεηηθφ κάζεκα, 

παξφιν πνπ δελ δηέζεηαλ δηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ. 

Ψαρλά,  11/09/2017 

Τα κέιε ηεο επηηξνπήο 

Ι. Σηαζαξάο   Χ.Λακπξφπνπινο   Κ.Παπακων/νου                                        
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