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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ  

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2018-2019 

 
Σύρος, 20 Ιουλίου 2018 

                Α.Π.: 1352 
 
Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Μ.Σ.Π.Σ.) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου στην υπ’ αρ. 17η/21.06.2018 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων/ουσών με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/80 ή ακαδημαϊκών υποτρόφων 
βάσει του άρθρου 29 του Ν.4009/11, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν.4452/17 ή με 
συμβασιούχους έργου, προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Προπτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μ.Σ.Π.Σ., καθώς και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων», για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο 
ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, ως εξής: 
 

1) Μέχρι πέντε (5) θέσεις μερικής απασχόλησης στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό 
αντικείμενο  «Σχεδίαση Διαδραστικών & Βιομηχανικών Προϊόντων» . 

2) Μία (1) θέση μερικής απασχόλησης στη βαθμίδα του Λέκτορα στο γνωστικό αντικείμενο 
«Ρομποτική - Σχεδιασμός Κίνησης Αυτόνομων Κινούμενων Μονάδων».  

 
Οι παραπάνω θέσεις θα καλυφθούν υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης πιστώσεων για θέσεις 
διδασκόντων βάσει του ΠΔ 407/80 ή με σύμβαση έργου στο Τμήμα ΜΣΠΣ για το ακαδ. έτος 2018-
2019 και για τις περιπτώσεις ακαδημαϊκών υποτρόφων εφόσον το επιτρέπει το ισχύον νομοθετικό 
πλαίσιο. 
 
Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κατόχους 
διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας. Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για τις 
εν λόγω θέσεις είναι: 

I. Πτυχίο/Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Ιδρύματος της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

II. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται βάσει γνωστικού αντικειμένου.  

III. Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται βάσει γνωστικού αντικειμένου ή 
άνω των έξι ετών επαγγελματικό έργο σε συναφές αντικείμενο. 

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

V. Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή αναπτυξιακά έργα (αναλυτική 
αναφορά στο βιογραφικό σημείωμα), από τις οποίες θα τεκμηριώνεται η επιστημονική ή/και 
επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων. 
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VI. Έγκριτες δημοσιεύσεις (αναλυτική αναφορά στο αναλυτικό υπόμνημα και αντίγραφα αυτών σε 
ηλεκτρονική μορφή) ή portfolio, από όπου θα τεκμηριώνεται η επιστημονική ή/και 
επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων. 

 
Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους κατά 
περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Σε κάθε 
περίπτωση ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η 
κάλυψη της αποζημίωσής τους γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα ή από τη 
χρήση αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών, χωρίς αύξηση της κρατικής 
επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός κι αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα.  
 
Σε περίπτωση διαφοροποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών είναι δυνατή η τροποποίηση των ωρών 
απασχόλησης ή καταγγελία της σύμβασης εργασίας με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, η οποία 
γνωστοποιείται έγκαιρα στον/στην Πανεπιστημιακό υπότροφο. 
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες που διαθέτουν τα παραπάνω τυπικά προσόντα, να αποστείλουν στη 
Γραμματεία του Τμ. ΜΣΠΣ σε ηλεκτρονική μορφή μέσω e-mail (studies_dpsd@aegean.gr), έως τις 24 
Αυγούστου 2018,  τα εξής δικαιολογητικά: 
 
1.  Αίτηση 
2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, οι οποίοι θα συνοδεύονται από Πράξη Αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ, 
εφόσον έχουν αποκτηθεί από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της αλλοδαπής. 
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  
4. Αναλυτικό υπόμνημα και αντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών ή portfolio.  
 
Σε περίπτωση επιλογής οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν στη Γραμματεία 
του Τμήματος, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, τα 
ανωτέρω σχετικά δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, στη διεύθυνση: 
 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου,  
Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων,  
Κωνσταντινουπόλεως 1 
Ερμούπολη 84 100, Σύρος  
 
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 πρέπει 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. 
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του Τμήματος στα τηλ. 
22810-97104 (Στ. Δαφνά), 22810 97105 (Κ. Καλημέρης), 22810-97102 (Μ.Ρούσσου).  
 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος 
 
 

Καθηγητής Φίλιππος Αζαριάδης-Τοπάλογλου 
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