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     ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση Πινάκων Αξιολογικής Κατάταξης Εντεταλμένων Διδασκόντων του 

Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων για το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2022-2023». 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
    Έχοντας υπόψη την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 

και Συστημάτων στη συνεδρίαση με αριθμό 3/07-02-2023 θέμα 5ο , αναρτώνται σήμερα  09-02-

2023 στον επίσημο ιστότοπο του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 

Συστημάτων, οι Πίνακες Αξιολογικής Κατάταξης των υποψηφίων Εντεταλμένων Διδασκόντων 

ανά γνωστικό αντικείμενο, στα πλαίσια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 

Πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το εαρινό  

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση 

και να υποβάλλουν σχετικό υπόμνημα εντός πέντε (5) ημερών,  ήτοι έως 13-02-2023. Η υποβολή 

γίνεται αποκλειστικά και μόνο με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην 

διεύθυνση ide@uowm.gr, έως 13 Φεβρουαρίου 2023. Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν 

υπόψη.  

 

    Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην υπ’ αριθμ. 3/07-02-2023 συνεδρίασή της, 

έχοντας υπόψη: 
                                                                            

1. Την πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 507/20-01-2023(ΑΔΑ: 62ΩΜ469Β7Κ-

05Τ) με τίτλο «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 

Εντεταλμένων Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το εαρινό  

εξάμηνο 2022- 2023». 

2.  Τους Όρους Απασχόλησης με το θεσμό του Εντεταλμένων Διδασκόντων με βάση 

το Άρθρο 173 Ν. 4957/2022 και ισχύει. 

3.  Την με αριθμό πρωτοκόλλου 549/07-02-2023 Έκθεση Αξιολόγησης της 

Τριμελούς Επιτροπής. 

4. Τους φακέλους των υποψηφίων.             
 

     αποφάσισε ομόφωνα την κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγηση 

της πρόσκλησης, ανά γνωστικό αντικείμενο, ως εξής: 
 

 

 

 

 



 

Στο γνωστικό αντικείμενο «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 

 

Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

 

1. (αρ. πρωτ.537) 

2. (αρ. πρωτ.539) 

 

 

Στο γνωστικό αντικείμενο «ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ» 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 

 

Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

 

1. (αρ. πρωτ. 543)  

2. (αρ. πρωτ. 534)  δεν κατατάσσεται 

 

 

Στο γνωστικό αντικείμενο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ». 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 

 

Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

 

3.  (αρ. πρωτ. 543) δεν κατατάσσεται (δεν εχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο) 

4.  (αρ. πρωτ. 534) δεν κατατάσσεται  

 

Στο γνωστικό αντικείμενο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΟΡΕΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» 

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με την παρακάτω αξιολογική σειρά 

 

Σειρά κατάταξης των υποψηφίων 

 

1.  (αρ. πρωτ. 534)  δεν κατατάσσεται 

 

 
                                                                                                Ο  Πρόεδρος  του Τμήματος                    
 
                   
 
                                                                                                  Κωνσταντίνος Κακούλης * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Το πρωτότυπο υπογεγραμμένο τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης 

Προιόντων  και Συστημάτων . 


