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Απόφαση Γ.Σ. Τμήματος για την πρόσληψη διδασκόντων Π.Δ. 407/80 
 
 Η Συνέλευση του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην αριθμ. 4/10-11-2020 συνεδρίαση, 
λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. Φ11/138717/Ζ2/13-10-2020 Υπουργική Απόφαση, τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/1980 όπως ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του ν. 
4386/2016, το άρθρο 13 (παρ. 2 περ. κη’) και το άρθρο 84 παρ.16α του ν.4485/2017 και 
την αριθμ. 3038/29-10-2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου μας, 
αποφάσισε την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (14 άτομα) με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, για τη διδασκαλία 
των παρακάτω μαθημάτων: 
 

1. Μία θέση με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και δυναμική των κατασκευών» για 
τη διδασκαλία του μαθήματος «01ΤΒ11 Εισαγωγή στην Στατική των 
κατασκευών» του εαρινού εξαμήνου.  

 
2. Δύο (2) θέσεις με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» για τη 

διδασκαλία του μαθήματος «02ΕΑ10d Σχεδιασμός 2: Εισαγωγή στον 
Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό» του εαρινού εξαμήνου. 

 

3. Δύο (2) θέσεις με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»  για τη 
διδασκαλία του μαθήματος Σχεδιασμός 4: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός σε 
Φυσικό Περιβάλλον» 04ΕΑ10 του εαρινού εξαμήνου. 

 
4. Δύο (2) θέσεις με γνωστικό αντικείμενο «Αστικός Σχεδιασμός» για τη 

διδασκαλία του μαθήματος «06ΕΑ10 Σχεδιασμός 6: Αστικός Σχεδιασμός» του 
εαρινού εξαμήνου 

 
5. Δύο (2) θέσεις με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» για τη 

διδασκαλία του μαθήματος «08ΕB10 Σχεδιασμός 8: Αρθρώσεις» του εαρινού 
εξαμήνου. 

 
6. Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμό Εσωτερικού Χώρου»  για το 

μάθημα «06ΕΕ22 Σχεδιασμός Εσωτερικού Χώρου»  
 
7. Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και 

Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» για τη διδασκαλία των 
μαθημάτων «04ΕΕ10 Εισαγωγή στην Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων» και 
«08ΕΤ10 Εξειδικεύσεις, Εμβαθύνσεις Πειραματισμοί: Ειδικά Θέματα Ιστορίας 
της Αρχιτεκτονικής» του εαρινού εξαμήνου. 

 



 
 

8. Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Αρχιτεκτονικής» για τη 
διδασκαλία των μαθημάτων «04ΤΗ21 Θεωρία Αρχιτεκτονικής Ι: Θεωρήσεις της 
Αρχιτεκτονικής Δημιουργίας» και «08ΤΗ16 Θεωρία της Αρχιτεκτονικής» του 
εαρινού εξαμήνου. 

 
9. Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός & 

τεχνολογίες κατασκευής» για το μάθημα «Υλικά & Τεχνολογίες Κατασκευής» 
02ΕΕ10 του εαρινού εξαμήνου. 
 

10. Μία (1) θέση με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός με έμφαση 
στην Αποκατάσταση ιστορικών» για το μάθημα «Εισαγωγή στην 
Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων» 04ΕΕ10 του εαρινού εξαμήνου. 

 

Η επίσημη προκήρυξη των θέσεων θα δημοσιευθεί στον Τύπο εντός των επόμενων 
ημερών.  
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο της Γραμματείας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΑΠΘ (τηλ.: 2310 995470). 
 
 
       


