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ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟ

     

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου στην υπ’ αρ. 1η έκτακτη συνεδρία

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 

απασχόληση, προκειμένου να κα

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

έτος 2013-2014, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

 

1. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του 

Εφαρμογές στα Γραφικά».  
2. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο

αυτόνομες κινούμενες μονάδες»
3. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο

και Καινοτομίας».  
4. Τέσσερις (4) θέσεις στη βαθμίδα του Λέκτορα στο

& Βιομηχανικών Προϊόντων»
5. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο

προϊόντων και υπηρεσιών με νέα μέσα
6. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο

7. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο

και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»
8. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο

Περιεχομένου».  
9. Τρεις (3) θέσεις στη βαθμίδα του Λέκτορα στο

Σχέδιο».  
10. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο

Προϊόντων και Συστημάτων».
11. Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο

 

Οι παραπάνω θέσεις θα καλυφθούν υπό την προϋπόθεση 
διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80 στο Τμήμα ΜΣΠΣ για το ακαδ. έτος 201
 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κατόχους διδακτορικού 

διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 407/80 
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014 

                 

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου 

συνεδρίασή της στις 21/6/2013 (θέμα 3.1.), αποφάσισε τη δημοσίευση 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη δεκαέξι (16) διδασκόντων 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, 

απασχόληση, προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μ

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του 

στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα: 

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωμετρική Μοντελοποίηση με 

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός κίνησης για 
αυτόνομες κινούμενες μονάδες».  
Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεχνολογίας 

στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Διαδραστικών 
& Βιομηχανικών Προϊόντων». 
Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση διαδραστικών
προϊόντων και υπηρεσιών με νέα μέσα».  
Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Παραγωγής
Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογίες, Προγραμματισμός 
και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».  

θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Καθολική Σχεδίαση 

στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Οπτική Επικοινωνία και 

Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Μηχανοτρονικών 
Προϊόντων και Συστημάτων».  
Μία (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά»

Οι παραπάνω θέσεις θα καλυφθούν υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης πιστώσεων 
βάσει του ΠΔ 407/80 στο Τμήμα ΜΣΠΣ για το ακαδ. έτος 2013-201

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κατόχους διδακτορικού 

διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας. Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 

aegean.gr 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΔ 407/80  
ΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

Σύρος, 12/7/2013 

            Α.Π.: 1056 

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου 

, αποφάσισε τη δημοσίευση 

διδασκόντων με σύμβαση 

βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80, με πλήρη ή μερική 

λυφθούν οι διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μ.Σ.Π.Σ. και του 

για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 

«Γεωμετρική Μοντελοποίηση με 

«Σχεδιασμός κίνησης για 

Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεχνολογίας 

«Σχεδίαση Διαδραστικών 

Σχεδίαση διαδραστικών 

Σχεδίαση Παραγωγής».  
«Τεχνολογίες, Προγραμματισμός 

«Καθολική Σχεδίαση – Σχεδίαση 

«Οπτική Επικοινωνία και 

«Σχεδιασμός Μηχανοτρονικών 

«Μαθηματικά»  

ύπαρξης πιστώσεων για θέσεις 
2014.  

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κατόχους διδακτορικού 

προσόντα είναι: 



Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων 

Ερμούπολη 84100 Σύρος  

Τηλ. 2281097105, 97082, Fax: 2281097009, Email: studies_dpsd@syros.aegean.gr 

 

I. Πτυχίο/Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο & επικυρωμένη 

μετάφραση για τους ξενόγλωσσους τίτλους σπουδών). 

II. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται βάσει γνωστικού αντικειμένου 

(επικυρωμένο φωτοαντίγραφο & επικυρωμένη μετάφραση για τους ξενόγλωσσους 

μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών). 

III. Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται βάσει γνωστικού αντικειμένου 

(επικυρωμένο φωτοαντίγραφο & επικυρωμένη μετάφραση για τους ξενόγλωσσους 

μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών). 

IV. Διδακτική εμπειρία σε σχόλες ή τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχετική με το 

γνωστικό αντικείμενο της θέσης για την οποία ενδιαφέρεται ο/η υποψήφιος/α (βεβαιώσεις ή 

επικυρωμένα φωτοαντίγραφα άλλων εγγράφων που να αποδεικνύουν τη διδακτική εμπειρία 

των υποψήφιων).  

V. Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (αναλυτική αναφορά στο βιογραφικό 

σημείωμα). 

VI. Έγκριτες δημοσιεύσεις (αναλυτικό υπόμνημα και αντίγραφα αυτών σε ηλεκτρονική μορφή). 

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα, να αποστείλουν έως την 

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013 μόνο μέσω e-mail στην ακόλουθη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

mrs@aegean.gr , τα εξής: 
1. Αίτηση, στην οποία θα αναγράφεται το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο κατατίθεται η 

υποψηφιότητα,  

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και  

3. Αναλυτικό υπόμνημα και αντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών.  

 
Σε περίπτωση επιλογής ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος σε 

προθεσμίες που θα ανακοινωθούν εγκαίρως, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των ανωτέρω 

δικαιολογητικών (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ), (ΙV) στην ακόλουθη δ/νση: 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων,  
Ερμούπολη 84 100, Σύρος  
Υπόψη: Μαρίας Ρούσσου 
 

Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλ. 

22810-97105 (Πληροφ.: Μ.Ρούσσου).  

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 

 

 

 

 

Καθ. Ιωάννης Δαρζέντας 

 


