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Υπέβαλαν υποψηφιότητα οι εξής: 

• ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ 79/7-2-2023 
 

Ακαδημαϊκά κριτήρια (απαραίτητα προσόντα) για την επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων 
του άρθρ. 173 του ν. 4957/2022 (Α΄141), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου:  

1) Συνάφεια: Εξετάζεται η συνάφεια του συνολικού έργου των υποψηφίων με το υπό 
προκήρυξη αντικείμενο.  

2) Σπουδές: Εξετάζεται η συνάφεια και η βαθμολογία του διδακτορικού διπλώματος των 
υποψηφίων με το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο. Συνεξετάζονται και 
μοριοδοτούνται συναφείς μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, μεταδιδακτορικές έρευνες, η 
ύπαρξη υποτροφιών.  

3) Δημοσιεύσεις: Συνυπολογίζονται οι πρωτότυπες δημοσιεύσεις συναφείς με την 
προκηρυχθείσα θέση σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, 
βιβλία/μονογραφίες, κεφάλαια σε βιβλία/συλλογικούς τόμους, επιμέλειες επιστημονικών 
τόμων, εργασίες σε πρακτικά αναγνωρισμένων διεθνών ή εθνικών επιστημονικών 
συνεδρίων, ανακοινώσεις σε αναγνωρισμένα επιστημονικά συνέδρια.  

4) Διδακτική εμπειρία: Εκτιμάται το διδακτικό έργο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά 
προτεραιότητα αυτοδύναμο, ή/και επικουρικό, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των 
τμημάτων και τη φύση των προς διδασκαλία μαθημάτων.  

5) Ερευνητικό έργο: Εξετάζεται η πιστοποιημένη συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα 
ερευνητικά προγράμματα, ή συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και εργαστήρια σε 
αντικείμενα συναφή με το προς διδασκαλία γνωστικό αντικείμενο, ή όπως αυτό τεκμαίρεται 
από τις δημοσιεύσεις του υποψηφίου.  

6) Επαγγελματικό έργο: Λαμβάνεται υπόψη το αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο που 
αφορά το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης.  

7) Επιστημονική/ακαδημαϊκή αναγνώριση: Εκτιμάται η αναγνώριση του δημοσιευμένου 
έργου (συμπεριλαμβανομένων του αριθμού δημοσιεύσεων, h-index, ετεροαναφορών κ.ά), 
βραβεύσεις, ευρεσιτεχνίες, μέλος συντακτικών επιτροπών αναγνωρισμένων επιστημονικών 
περιοδικών, κριτής αναγνωρισμένων επιστημονικών περιοδικών, μέλος επιστημονικών 
επιτροπών αναγνωρισμένων επιστημονικών συνεδρίων.  

 
  



Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων και οι συντελεστές βαρύτητας τους έχουν ως εξής: 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ (έως) 

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 

Σύνολο 100 

 
 

Η Επιτροπή, έπειτα από ενδελεχή ανάγνωση των όρων και των κριτηρίων της πρόσκλησης 
και του αντικειμένου του αιτούμενου γνωστικού αντικειμένου, έλεγξε την πληρότητα των 
αιτήσεων και αξιολόγησε τις υποψηφιότητες ως ακολούθως: 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ (έως) 79/7-2-2023 

1. Συνάφεια 25 25 

2. Σπουδές 15 15 

3. Δημοσιεύσεις 15 10 

4. Διδακτική εμπειρία 15 15 

5. Ερευνητικό έργο 10 5 

6. Επαγγελματικό έργο 10 10 

7. Επιστημονική 
/ακαδημαϊκή αναγνώριση 

10 3 

Σύνολο 100 83 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς επίσης 

και τη βαθμολογία που έλαβε κάθε υποψήφιος, η επιτροπή κατατάσσει τους υποψηφίους 

στο γνωστικό αντικείμενο Εισαγωγή στο Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο ως ακολούθως: 

1. Αρ.Πρωτ. 79/7-2-2023 


