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Μυτιλήνη, 30/6/2015
Α.Π.: 1163
Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην υπ’ αρ.
11η/24.6.2015 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 με πλήρη ή μερική απασχόληση ή
Ε.Ε.Π. ή πανεπιστημιακών υποτρόφων προκειμένου να καλυφθούν οι διδακτικές ανάγκες
του Τμήματος Γεωγραφίας και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για το
χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2015-2016, στα ακόλουθα γνωστικά
αντικείμενα:




ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Οι παραπάνω θέσεις θα καλυφθούν υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης πιστώσεων για
θέσεις διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80 για το ακαδ. έτος 2015-2016 και για τις
περιπτώσεις Ε.Ε.Π ή Πανεπιστημιακών Υποτρόφων εφόσον επιπλέον έχουν ολοκληρωθεί οι
απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις μέχρι το διάστημα αξιολόγησης των υποψηφίων.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κατόχους
διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας. Τα απαραίτητα τυπικά
προσόντα είναι:
I. Πτυχίο/Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
II. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται βάσει γνωστικού
αντικειμένου.
III. Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται βάσει
γνωστικού αντικειμένου.
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.

V. Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα (αναλυτική αναφορά στο
βιογραφικό σημείωμα).
VI. Έγκριτες δημοσιεύσεις (αναλυτικό υπόμνημα και αντίγραφα αυτών σε ηλεκτρονική
μορφή).
VII. Τεκμηρίωση του επιστημονικού κύρους του υποψηφίου (άρθρο 29 του Ν. 4009/2011).
VIII. Τεκμηρίωση της εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας του υποψηφίου (άρθρου 29 του Ν.
4009/2011).
Ειδικότερα για τις θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων δυνατότητα πρόσληψης έχουν
επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας ανάλογα με τις
εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματοςi .
Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση
των ωρών απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας με απόφαση του αρμοδίου
οργάνου που γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πανεπιστημιακό υπότροφο.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα παραπάνω προσόντα, να αποστείλουν
στη Γραμματεία του Τμήματος Γεωγραφίας έως την και την 31η Αυγούστου 2015 μόνο μέσω
e-mail στην ακόλουθη δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mbakas@aegean.gr ή
egou@aegean.gr τα εξής:
1. Αίτηση του/της υποψηφίου/ας στην οποία θα αναγράφεται το/τα γνωστικό/α
αντικείμενο/α για το/τα οποίο/α 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 τα ανωτέρω δικαιολογητικά (Ι), (ΙΙ), (ΙΙΙ), (ΙV) σε ημερομηνία που θα ζητηθεί από
τη γραμματεία (με απλή επιστολή και όχι συστημένο) καθώς και οποιαδήποτε άλλο
στοιχείο που αναφέρεται στο βιογραφικό του για την ενίσχυση της υποψηφιότητάς του
στην ακόλουθη δ/νση:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου,
Γραμματεία Τμήματος Γεωγραφίας,
Λόφος Πανεπιστημίου
Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81 100
Υπόψη: κ. Μπάκα ή κας Γουρνέλου
Σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/1.4.2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης
Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής
πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων» τα δικαιολογητικά μπορεί να είναι:
Α) Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα εάν πρόκειται για έκδοση από δημόσιο φορέα ή
Β) Απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί
αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή αντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών
εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες κα τους φορείς που εμπίπτουν στον Ν.
4250/2014 ή
Γ) Ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα
αυτά έχουν πρωτίστως επικυρωθεί από δικηγόρο

Επιπλέον, οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή
βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους
αναμενόμενους τίτλους από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα
τηλ. 2251036426 ή 36402
Η Πρόεδρος του Τμήματος
Καθηγήτρια, Ελένη Καπετανάκη- Μπριασούλη

i Σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 6 η διάρκεια της σύμβασης 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 η κάλυψη της αποζημίωσής τους θα γίνεται από υποτροφίες και
πόρους που θα εξασφαλίζει το Τμήμα, χωρίς αύξησης της κρατικής επιχορήγησης προς το
οικείο Α.Ε.Ι.

