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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 

ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 
 
Η Συνέλευση του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στη συνεδρίασή της αριθμ. 7/23-2-2016, αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/30.1.2014 τ.Α’), άρθρο 34 «Θέματα ΑΕΙ», παρ. 16 και του 
Ν.4009/2011 άρθρο 29 όπου προστίθεται η παράγραφος 6 «Επιστήμονες αναγνωρισμένου 
επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε 
εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας δύναται να προσλαμβάνονται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι ... Η 
διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται μέχρι ενός Πανεπιστημιακού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με 
τις ανάγκες του Τομέα. Δύναται αυτή να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός 
χρόνος πρόσληψης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) Πανεπιστημιακά έτη. Η απασχόληση των 
ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική...», και του άρθρου 95 του ΦΕΚ 258/8.12.2014 τ.Α΄ ,  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
 
Την προκήρυξη για την πρόσληψη ενός (1) Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για το Εργαστήριο 
Μεταλλικών Κατασκευών, για τέσσερις (4) μήνες με ανάθεση έργου, συνολικής προϋπολογισθείσας 
δαπάνης έως χίλια εξακόσια Ευρώ (1.600 €) μεικτά,  στο γνωστικό αντικείμενο «Μεταλλικές 
Κατασκευές» του Εργαστηρίου Μεταλλικών Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 
Α.Π.Θ. 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 
Διεξαγωγή υποστηρικτικού, διδακτικού έργου (τουλάχιστον 80% του χρόνου) και ερευνητικού έργου 
(το πολύ 20% του χρόνου). 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
Οι υποψήφιοι πρέπει: 
α) Να είναι Πολιτικοί Μηχανικοί. 
β) Να διαθέτουν εμπειρία συναφή με το ως άνω γνωστικό αντικείμενο. 
γ) Να έχουν ερευνητικό έργο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο. 
δ) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με θέμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση υποψηφιότητας 
2. Αντίγραφο των πτυχίων και τίτλων σπουδών τους. Εάν έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του 

εξωτερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και να συνοδεύονται από επίσημες 
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μεταφράσεις, καθώς και από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης αναγνώρισης της 
ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί πριν από την τελική επιλογή. 

3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή-cd) όπου και αναφέρονται η 
επιστημονική δραστηριότητα και εμπειρία του υποψηφίου σύμφωνα με τα προσόντα της 
προκήρυξης. 

 
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε ημερών 
από την επόμενη της δημοσίευσης της Προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο. 
 
Η παρούσα προκήρυξη θα αποσταλεί για τη σχετική δημοσίευση στον ημερήσιο Τύπο. 
 

 
Ο πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 

 
 
 

         Π. Πρίνος 
         Καθηγητής 
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