
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Καρλόβασι, 31.07.2020

                 Αρ. πρωτ. 1185

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣKONTA ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ  407/80

Η Συνέλευση του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην υπ’ αριθ. 11ΈΚτ/30.07.2020 συνεδρίασή της,

αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα/σας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, όπως ισχύει, με

την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων προκειμένου να καλυφθούν διδακτικές του Προπτυχιακού

Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος στην γνωστική περιοχή: ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να επισυνάπτεται αναγνώριση

των τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

4. Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό έργο

5. Αντίγραφο διδακτορικής διατριβής

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από

τις  υπηρεσίες και τους φορείς  της περίπτωσης α΄,  της παρ.2 του αρ.1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) ή

ακριβή αντίγραφά τους.  Ομοίως γίνονται  υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από:  α)  αντίγραφα

ιδιωτικών  εγγράφων  τα  οποία  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  β)  τα  πρωτότυπα  όσων  ιδιωτικών  εγγράφων

φέρουν  επίσημη  θεώρηση  και  γ)  αντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από  αλλοδαπές  αρχές  και  έχουν

επικυρωθεί από δικηγόρο.

Τα  ξενόγλωσσα  δικαιολογητικά  πρέπει  να  συνοδεύονται  από  νόμιμες  μεταφράσεις  και  να  έχουν  επικυρωθεί

πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του

οικείου  οργάνου  με  την  οποία  αναγνωρίζονται  ως  ισότιμοι  προς  τους  τίτλους  που  απονέμονται  από  τα

εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.

Οι  πολίτες  των  κρατών-μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  εκτός  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών,  οφείλουν  να

υποβάλλουν  και  πτυχίο  ή  μεταπτυχιακό  τίτλο  σπουδών  Ελληνικού  Τμήματος  του  Πανεπιστημιακού  Τομέα  ή

απολυτήριο  Ελληνικού  Λυκείου  ή  εξατάξιου  Γυμνασίου  ή  πιστοποιητικό  ελληνομάθειας  Δ΄  επιπέδου  από  το

Κέντρο  Ελληνικής  Γλώσσας,  από  το  οποίο  αποδεικνύεται  η  πλήρης  γνώση  και  άνετη  χρήση  της  Ελληνικής

Γλώσσας.

Οι  ενδιαφερόμενοι  που  πληρούν  τις  απαιτούμενες  προϋποθέσεις,  καλούνται  να  υποβάλλουν  τα  ανωτέρω

δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή [Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών, Καρλόβασι, Σάμος, Τ.Κ. 83200,

υπόψη κ.  Αγγελικής  Βαρσαμή  (τηλ.  22730-82102)]  ή  ηλεκτρονική  μορφή (dmath@aegean.gr)   έως   Παρασκευή

14.08.2020.

Σημειώνεται ότι, η σύμβαση/σεις  θα συναφθεί/ούν, εφόσον διασφαλισθούν σχετικοί πόροι.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Χουσιάδας *

  Καθηγητής Α’ βαθμίδας

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του Τμήματος

ΑΔΑ: ΨΒΔΝ469Β7Λ-486
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