ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 19
Μυτιλήνη, 19/01/2022
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
Η Συνέλευση του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στην υπ’αριθμ.2η έκτ./19.01.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε
τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την πρόσληψη
διδασκόντων βάσει του Π.Δ.407/80 (υπό την αίρεση της ύπαρξης αντίστοιχων
πιστώσεων), για τη διδασκαλία και την υποστήριξη των μαθημάτων του Τμήματος
Περιβάλλοντος, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:
1)Παιδαγωγική Ψυχολογία
2) Μέθοδοι Έρευνας στην Οικολογία
3) Φυσικά συστήματα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και υδάτινων απορροών
4) Οικοτοξικολογία
5) Υδατικά Οικοσυστηματα
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Για την
πρόσληψη θα συνεκτιμηθούν τα εξής:
- Συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο
- Προϋπηρεσία σε πανεπιστημιακή διδασκαλία
- Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
- Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (στην οποία να προσδιορίζεται το γνωστικό
αντικείμενο που τους ενδιαφέρει-συνημμένο έγγραφο),
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών τους (αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί
από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από βεβαιώσεις ισοτιμίας
του ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ,
έως την Παρασκευή 28.01.2022 και ώρα 13:00 μ.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
secr-env@aegean.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 22510- 36284 (κα Δ. Μουτζούρη).
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Πέτρος Γαγάνης*
Καθηγητής
*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος
Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, Τηλ.: (22510) 36200, 36202, 36203 Fax: (22510) 36209

ΑΙΤΗΣΗ
Αριθ. Πρωτ.: ..…...... / ….. -01-2022

Προσωπικά Στοιχεία
Επώνυμο …………………………………………...
Όνομα ………………………………………………
Όνομα πατέρα: …………………………………
Όνομα μητέρας:………………………………….
E-mail

ΠΡΟΣ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Παρακαλώ όπως με προσλάβετε στο τμήμα σας με
σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει
του ΠΔ 407/80 σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση
εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
του
Τμήματος
Περιβάλλοντος, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους
2021 – 2022

……………………………………………..

Διεύθυνση ………………………………………..
Τ. Κ.

…………………………………………….

Δήμος/Νομός……………………………………..
Κινητό Τηλέφωνο……………………………….

Τηλέφωνο Οικίας……………………………….

Δηλώνω Υπεύθυνα ότι:
Α) Με την αίτησή μου αυτή αποδέχομαι ανεπιφύλακτα
όλους τους όρους που αναγράφονται στη σχετική
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Β) Τα προσωπικά στοιχεία της αίτησης καθώς και τα
στοιχεία
του
συνημμένου
βιογραφικού
μου
σημειώματος είναι αληθινά όπως φαίνεται και από τα
δικαιολογητικά που υποβάλλω.

Αρ. Ταυτότητας………………………………….
Τα μαθήματα που ανταποκρίνονται στην ειδικότητά
μου και επιθυμώ να διδάξω κατά σειρά προτίμησης
είναι:
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
1)

………………………………………………

2)

………………………………………………

Συνημμένα Υποβάλλω:
□ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
□ Αντίγραφα τίτλων σπουδών
□ Πιστοποιητικά Αναγνώρισης Δικατσά/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π
□ Πιστοποιητικά Διδακτικής & Επαγγελματικής
Εμπειρίας
□ Λοιπά Δικαιολογητικά…………...

Η παρούσα αίτηση υπογεγραμμένη και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία
του Τμήματος ηλεκτρονικά
…/01/2022
Ο Αιτών/Η Αιτούσα

Υπογραφή
Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, Τηλ.: (22510) 36200, 36202, 36203 Fax: (22510) 36209

