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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

για πρόσληψη τεσσάρων (4) μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων 

διδακτόρων με ωριαία αντιμισθία για την επικουρία των μελών ΔΕΠ  

στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών για το έτος 2020  

 
Σας ενημερώνουμε ότι το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου μας στη συνεδρίαση του 

αριθμ.1635/13-11-2020) (σχετ. έγγραφο αριθμ.5614/19-11-2020) αποφάσισε την πρόσληψη 

μεταπτυχιακών φοιτητών με ωριαία αντιμισθία για την επικουρία των μελών ΔΕΠ στην άσκηση 

των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και 

διόρθωση ασκήσεων, καθώς και υποψηφίων διδακτόρων για την επικουρία των μελών ΔΕΠ σε 

προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, για το έτος 2020, στα Τμήματα του Ιδρύματός μας.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες των 

Τμημάτων: 

1. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής και  

2. Μηχανικών Επιστήμης Υλικών  

να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (gramarch@uoi.gr) στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων 

Μηχανικών από την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 τα 

ακόλουθα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία) 

2. Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από τη Γραμματεία) στην οποία θα αναγράφεται το 

κείμενο: «Δεν είμαι ενταγμένος/η σε Προγράμματα με αμοιβές της Επιτροπής 

Ερευνών, δεν παίρνω Υποτροφία και δεν αμείβομαι από καμία άλλη πηγή. Σε 

περίπτωση μεταβολής όσων δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, θα ενημερώσω άμεσα 
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το Τμήμα μου και δεν έχω επιλεγεί για πρόσληψη ως μεταπτυχιακός φοιτητής με 

ωριαία αντιμισθία στο Τμήμα μου……». 

Απαραίτητα δικαιολογητικά αποτελούν και τα κάτωθι, τα οποία θα επισυναφθούν στις αιτήσεις 

των ενδιαφερομένων στη Γραμματεία:  

3. Αντίγραφο Πτυχίου και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας. 

4. Βεβαίωση εγγραφής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ή βεβαίωση όπου θα 

φαίνεται ότι είναι υποψήφιοι διδάκτορες. 

5. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα 

 

 

Από τη Γραμματεία Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 

  
 

 

   

 
 
 


