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ΠΡΟΣ: 
Τις διευθύνσεις των Εφημερίδων 
1. «ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ», Ιωάννινα 
2. «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», Ιωάννινα 

 

 

Σας στέλνουμε δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος διδασκόντων με το Π.Δ. 

407/80 για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Σχολής 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου μας, και σας παρακαλούμε να τη δημοσιεύσετε  στο 

αμέσως επόμενο φύλλο της Εφημερίδας σας με γραμματοσειρά επτά (7) στιγμών και με διάστιχο 

8,5 στιγμών, και να γνωστοποιήσετε στο παραπάνω Τμήμα (Υπηρεσία) την ημερομηνία 

δημοσίευσης της προκήρυξης. 

Για την εξόφληση του λογαριασμού, θα πρέπει να στείλετε στην Διεύθυνση Οικονομικής 

Διαχείρισης του Πανεπιστημίου μας: α) Αίτηση, β) Τιμολόγιο, γ) Δύο φύλλα Εφημερίδας που έγινε 

η δημοσίευση και δ) Την εντολή με την προκήρυξη που σας στέλνουμε. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε δημοσιεύσετε την παρούσα προκήρυξη, παράκληση να μας 

επιστραφεί το ταχύτερο δυνατόν. 

 

Εσωτερική Διανομή: 

 Διεύθυνση Διοικητικού 

 Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης 
 Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (για το γραφείο WEB) 
 

Με τιμή,  

Ο Πρύτανης 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη συνεδρία του αριθμ. 1484/188/19-06-

2017, ύστερα από εισήγηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών (συνεδρίαση αριθμ.27η/09-05-2017), η οποία ως μονοτμηματική Σχολή ασκεί και τις 

αρμοδιότητες της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αποφάσισε, 

εφόσον το επιτρέψουν οι σχετικές πιστώσεις, την πρόσληψη διδασκόντων, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/1980, για τις εκπαιδευτικές και διδακτικές ανάγκες του 

Τμήματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:   

1.  «Αστικός Σχεδιασμός 1 (Αστικό συγκρότημα)», υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου  

2. «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός – Ειδικά Θέματα 1», υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου 

3. «Θεωρίες Αρχιτεκτονικής και Αστικού Σχεδιασμού», υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου  

4. «Αρχιτεκτονική Τεχνολογία 3 (Προωθημένα Θέματα Τεκτονικής)», υποχρεωτικό 5ου 

εξαμήνου, 

5. «Αστικός Σχεδιασμός 2 (Αστικό «τετράγωνο»)», υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου 

6. «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός – Ειδικά Θέματα 2», υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου 

7. «Σχεδιασμός Ευρύτερης Κλίμακας (Τοπογραφία, Χωροταξία, Γεωγραφία)», 

υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου 

8. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Μέσα Διαχείρισης (Αειφορία & Ενέργεια)», 

υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα πρέπει να έχουν ή αναγνωρισμένο 

αρχιτεκτονικό έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε εθνικές 

και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου τους ή να είναι κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος ιδίου ή συναφούς αντικειμένου με τα διδασκόμενα μαθήματα. 

http://architecture.uoi.gr/
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Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν και οι εν ενεργεία υπάλληλοι και λειτουργοί του 

Δημόσιου Τομέα με ισοδύναμα προσόντα, οι οποίοι αν επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν πριν 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, άδεια από την υπηρεσία τους.  

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017 να καταθέσουν τις αιτήσεις 

τους, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

(Διεύθυνση: Μεταβατικό Κτίριο, 1ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα). 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

1. Αντίγραφο Πτυχίου και τίτλοι Σπουδών 

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, 

απαιτείται η αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

2. Βιογραφικό Σημείωμα, αναλυτικό υπόμνημα εργασιών και αντίγραφα εργασιών, σε 

τέσσερις (4) πλήρεις σειρές, ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή (τέσσερα (4) CD), τα οποία θα 

βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Στην αίτησή τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναφέρουν το σύνολο των μαθημάτων που 

επιθυμούν να διδάξουν. 

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους επικρατέστερους εκ των 

υποψηφίων σε προφορική συνέντευξη. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη 

Γραμματεία του Τμήματος, στο τηλέφωνο 26510-07219 και 26510-07191 ή στο 

email:gramarch@cc.uoi.gr 

Το Τμήμα μας, αναλαμβάνει την ευθύνη, να διακόψει ή να ματαιώσει τη διαδικασία επιλογής 

και πρόσληψης προσωπικού, σε περίπτωση μη έγκρισης θέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 5 του Π.Δ.407/1980, από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το 

ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.  

 Με τιμή 
Ο Κοσμήτορας 

 
 

Ανδρέας  Φωτόπουλος 
Καθηγητής 

Αναπληρωτής Πρύτανη 
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