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ΘΕΜΑ: Πρόσκλ. Εκδήλ.ενδιαφ. για ανάθεση έργου σε Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους του Τμήματος 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το ακαδ. έτος 2018-2019 στο γνωστικό αντικείμενο: 

«ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Ι και ΙΙ» 

  

Π Ρ Α Ξ Η 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 6 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/06-09-2011, τ.Α΄) 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 παρ. 16 του 

Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.1.2013 τεύχ. Α’)και το άρθρο 95 του Ν. 4310/2014(ΦΕΚ 

258/8.12.2014 τ. Α΄) και μετά την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου με τη 

διάταξη του άρθρου 44 του Ν. 4369/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 58 του 

Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/11-5-2016 τευχ. Α΄)και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παρ 7 

του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 19 παρ 4 του Ν. 

4452/2017(ΦΕΚ 17/15.2.2017, τ. Α΄) 

2. Το άρθρο 39 παρ. 10 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17.9.2013)σχετικά με τα θέματα της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (περί της δυνατότητας απασχόλησης Έκτακτου Εκπαιδευτικού 

Προσωπικού στα ΑΕΙ με επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού τους και χωρίς 

επιπλέον επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισμού) 

3. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ΄αριθμ. 408/2.2.2015 συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών με τις συνημμένες οδηγίες για τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων έργου με 

Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους 

4. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών(συν.102/3.11.2016), η οποία 

κοινοποιήθηκε με το υπ΄αριθμ. 716/31002/7-11-2016 έγγραφο της Πρυτάνεως: 

«Επικαιροποίηση της διαδικασίας για επιλογή και απασχόληση Ακαδημαϊκών Υποτρόφων 

στο Πανεπιστήμιο Πατρών»  

5. Την απόφαση της ΓΣ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη συν. 14/12.7.2018 με τα 

επισυναπτόμενα στοιχεία  

6. Την επικύρωση της ως άνω απόφασης στη συν 140/19.7.2018 της Κοσμητείας της 

Πολυτεχνικής Σχολής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου σε Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους 

στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών για 

το ακαδημαϊκό έτος 2018–2019(χειμερινό & εαρινό εξάμηνο), με μερική απασχόληση και με 

δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τρία (3) πανεπιστημιακά έτη, ως εξής: 

 

Α/Α ΜΑΘΗΜΑ-ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 

1.  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 1 2 Χειμερινό 

2.  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2 2 Εαρινό 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Διεξαγωγή/παροχή εκπαιδευτικού έργου για την κάλυψη των αναγκών 

διδασκαλίας των προαναφερθέντων μαθημάτων/γνωστικών αντικειμένων κατά το ακαδημαϊκό 

έτος 2018 – 2019. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Διδακτικό έργο βάσει των περιλαμβανομένων στην περιγραφή των σχετικών 

μαθημάτων και αξιολόγηση φοιτητικών εργασιών. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:  

- Δίπλωμα ανωτάτης σχολής 

- Μεταπτυχιακές Σπουδές ή/και διδακτική εμπειρία σε ταυτόσημο ή συναφές γνωστικό 

αντικείμενο 

- Επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριότητα με διακρίσεις σε 

ταυτόσημο ή σχετικό γνωστικό αντικείμενο.  

(Η κρίση γίνεται κατά συνεκτίμηση των παραπάνω). Το έργο θα υλοποιηθεί στις 

εγκαταστάσεις του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο 

δικαιούχος φορέας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους σε συνέντευξη.  

 Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη 

Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, 

Πανεπιστημιούπολη, 26504 Ρίο, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αποστολή Courier ή συστημένου 

ΕΛ.ΤΑ, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη δ/νση: archisec@upatras.gr, μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Τα Απαραίτητα Δικαιολογητικά είναι τα εξής: 

1. Αίτηση (link από τον ιστότοπο του Τμήματος: www.arch.upatras.gr) 

 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α   ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ 

       

 

  

Tηλ.: +30 2610 969606,969684 

Fax: 2610 969667  

E-mail: secretary@engineering.upatras.gr    

 

Πάτρα  20/7/2018 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 207/24185  

 

ΑΔΑ:  

mailto:archisec@upatras.gr
http://www.arch.upatras.gr/
mailto:secretary@engineering.upatras.gr
ΑΔΑ: Ω791469Β7Θ-2Ρ7
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2. Βιογραφικό σημείωμα (έντυπο), που θα περιλαμβάνει αναφορά στην επιστημονική, 

καλλιτεχνική, ερευνητική, διδακτική, επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου 

3. Υπόμνημα εργασιών (έντυπο), που θα περιλαμβάνει αναφορά στο ερευνητικό έργο, τις 

επιστημονικές δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις κ.λ.π. εργασίες του υποψηφίου  

4. Λεύκωμα (portfolio) αρχιτεκτονικού, εικαστικού ή άλλου σχεδιαστικού έργου 

(έντυπο) 

5. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (μη θεωρημένα) 

6. Τα παραπάνω σε ψηφιακή μορφή (dvd) 

   

 Για πληροφορίες παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την Γραμματέα του Τμήματος 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ουρανία Μπουσίου, τηλ.: 2610 969-

354, e-mail: archisec@upatras.gr. 

   Η παρούσα απόφαση να καταχωρηθεί στον ιστότοπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

 

 

Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ 

 

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΟΥΦΟΠΑΥΛΟΥ 
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