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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθμ. 6251
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Μηχανική Τροφίμων – Φυσικές Διεργασίες».
Η Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό 06/
18.04.2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) Tης παρ. 1 περ. α και β του άρθρου 19 του Ν. 4009/
2011 (195 Α’) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 1 του Ν. 4405/2016 (129 Α’).
2) Tης παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν.4386/2016 (83 Α’)
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 7
του Ν. 4405/2016 (129 Α’).
3) Tις παρ. 8, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
Ν. 4405/2016 (129 Α’).
4) Tης παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄).
5) Του άρθρου 8 παρ.18 εδάφιο η του Ν. 4009/2011
(195 Α’).
6) Tης παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α’).
7) Tου Π.δ. 134/1999 (132 Α’).
8) Του άρθρου 9 παρ. 10γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012.
9) Της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (Α’ 69).
10) Της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ.
Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β’) και των
σχετικών εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Φ.11/196295/Ε5/
20.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙ659-ΟΝΧ) και Φ.122.1/192/26335/
Β2/24.02.2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
11) Την υπ’ αρ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24.02.2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας με
θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος
2016-17» (ΑΔΑ:7Ξ354653ΠΣ-0Θ3) η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26.02.2016 (ΑΔΑ:
6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1) απόφαση.

Αρ. Φύλλου 846

12) Την υπ’ αρ. 14/31.03.2016 απόφαση της Συγκλήτου,
θέμα 8.5 «Κατανομή δεκαπέντε (15) θέσεων μελών ΔΕΠ
στα Τμήματα του Ιδρύματος».
13) Την υπ’ αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα «Οδηγίες
εφαρμογής του Ν. 4369 (Α’27), του Ν. 4386/2016 (Α’ 83)
και του Ν. 4405/2016 (Α’ 129)» (ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3)
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την
πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Τροφίμων – Φυσικές Διεργασίες».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει θεωρητική και
εφαρμοσμένη γνώση σε θέματα μηχανικής τροφίμων
και φυσικών διεργασιών. Συγκεκριμένα ο/η ιδανικός/ή
υποψήφιος/α θα πρέπει να καλύπτει μια ή περισσότερες
από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
- Μελέτη φαινομένων μεταφοράς
- Κινητική μελέτη φυσικών διεργασιών
- Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών αξιοποίησης
γεωργικών ή/και κτηνοτροφικών ή/και αλιευτικών υποπροϊόντων της βιομηχανίας τροφίμων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) ,
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
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5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 21 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Αριθμ. 6273
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Σχολής
Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας».
Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό 18.05.2016, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και

Τεύχος Γ’ 846/12.09.2016

Διοίκησης (αρ. 21/13.04.2016/4.1.1) και σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1) Της παρ. 1 περ. α και β του άρθρου 19 του Ν. 4009/
2011 (195 Α’) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 1 του Ν. 4405/2016 (129 Α’).
2) Της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν.4386/2016 (83 Α’)
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 7
του Ν. 4405/2016 (129 Α’).
3) Τις παρ. 8, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
Ν. 4405/2016 (129 Α’).
4) Της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄)
5) Του άρθρου 8 παρ.18 εδάφιο η του Ν. 4009/2011
(195 Α’).
6) Της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α’).
7) Του Π.δ. 134/1999 (132 Α’).
8) Του άρθρου 9 παρ. 10γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012.
9) Της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (Α’ 69).
10) Της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ.
Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β’) και
των σχετικών εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Φ.11/196295/
Ε5/20.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙ659-ΟΝΧ) και Φ.122.1/192/26335/
Β2/24.02.2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
11) Την υπ’ αρ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24.02.2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού
προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ
και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17»
(ΑΔΑ:7Ξ354653ΠΣ-0Θ3) η οποία τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26.02.2016 (ΑΔΑ:
6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1) απόφαση.
12) Την υπ’ αρ. 14/31.03.2016 απόφαση της Συγκλήτου,
θέμα 8.5 «Κατανομή δεκαπέντε (15) θέσεων μελών ΔΕΠ
στα Τμήματα του Ιδρύματος».
13) Την υπ’ αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του Ν. 4369 (Α’ 27), του Ν. 4386/2016
(Α’ 83) και του Ν. 4405/2016 (Α’ 129)» (ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ2Ι3) αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για
την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, στη διοίκηση και στη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε παραγωγικές και
εμπορικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η εφοδιαστική
αλυσίδα, η οποία αποτελεί κρισιμότατη επιχειρηματική
δραστηριότητα, προσελκύει ακαδημαϊκό και ερευνητικό
ενδιαφέρον σε πολλαπλά θέματα όπως σχεδιασμό δικτύων εφοδιασμού, σχεδιασμό καναλιών διανομής, σχεδιασμό και λειτουργία αποθηκών, διαχείριση προμηθειών,
διαχείριση αποθεμάτων, βελτιστοποίηση μεταφορών και
διανομών, καθώς και ολοκλήρωση λειτουργιών μέσω
συστημάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Τεύχος Γ’ 846/12.09.2016
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Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι πλήρως ευθυγραμμισμένο με το αντικείμενο των Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, και ιδιαίτερα με την κατεύθυνση Μηχανικής της Διοίκησης, καθότι οι απόφοιτοι του
Τμήματος θα πρέπει να εφοδιαστούν με το κατάλληλο
υπόβαθρο έτσι ώστε να σχεδιάζουν, προγραμματίζουν,
και να λαμβάνουν αποφάσεις για την άρτια λειτουργία
αλυσίδων εφοδιασμού.
Οι βασικές ενότητες του αντικειμένου της θέσης περιλαμβάνουν τις εξής:
- Σχεδιασμός δικτύων εφοδιασμού και καναλιών διανομής.
- Διοίκηση προμηθειών.
- Διαχείριση αποθεμάτων.
- Συστήματα αποθήκευσης.
- Εμπορευματικές μεταφορές συμπεριλαμβανομένων
των συνδυασμένων μεταφορών. Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση διανομών.
- Συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων σε
πραγματικό χρόνο. Τεχνολογίες τηλεματικής, τηλεμετρίας και ραδιοσυχνικής αναγνώρισης. Αειοφορία και
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (Sustainability and Social Responsibility in Supply
Chains).
Οι υποψήφιοι της παραπάνω θέσης θα πρέπει να έχουν
ερευνητικό και διδακτικό έργο εντός των παραπάνω θεματικών ενοτήτων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr),
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης
της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
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Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης
διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 21 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Αριθμ. 6275
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Σχολής
Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Βελτιστοποίηση και Μη-Παραμετρικές Μέθοδοι Προσαρμογής Δεδομένων».
Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό 18.05.2016, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και
Διοίκησης (αρ. 21/13.04.2016/4.1.2) και σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1) Της παρ. 1 περ. α και β του άρθρου 19 του Ν. 4009/
2011 (195 Α’) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 1 του Ν. 4405/2016 (129 Α’).
2) Της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α’)
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 7
του Ν. 4405/2016 (129 Α’).
3) Τις παρ. 8, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
Ν. 4405/2016 (129 Α’).
4) Της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄).
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5) Του άρθρου 8 παρ.18 εδάφιο η του Ν. 4009/2011
(195 Α’).
6) Της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α’).
7) Του Π.δ. 134/1999 (132 Α’).
8) Του άρθρου 9 παρ. 10γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012.
9) Της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (Α’ 69).
10) Της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ.
Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β’) και των
σχετικών εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Φ.11/196295/Ε5/
20.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙ659-ΟΝΧ) και Φ.122.1/192/26335/
Β2/24.02.2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
11) Την υπ’ αρ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24.02.2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας με θέμα
«Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού
προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ
και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17»
(ΑΔΑ:7Ξ354653ΠΣ-0Θ3) η οποία τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26.02.2016 (ΑΔΑ:
6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1) απόφαση.
12) Την υπ’ αρ. 14/31.03.2016 απόφαση της Συγκλήτου,
θέμα 8.5 «Κατανομή δεκαπέντε (15) θέσεων μελών ΔΕΠ
στα Τμήματα του Ιδρύματος».
13) Την υπ’ αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής του Ν. 4369 (Α’27), του Ν. 4386/2016
(Α’ 83) και του Ν. 4405/2016 (Α’ 129)» (ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ2Ι3), αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη)
για την πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Υπολογιστική Βελτιστοποίηση και Μη-Παραμετρικές Μέθοδοι Προσαρμογής Δεδομένων».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά στη θεωρία, ανάπτυξη και πρακτική μεθόδων υπολογιστικής
βελτιστοποίησης για αριθμητικές μη παραμετρικές προσεγγίσεις δεδομένων.
Η ορθή διαχείριση του τεράστιου όγκου δεδομένων
που συλλέγονται από το διαδίκτυο κατά τα τελευταία
χρόνια προϋποθέτει την εις βάθος κατανόηση της θεωρίας της υπολογιστικής βελτιστοποίησης για βέλτιστη
προσαρμογή δεδομένων και απαιτεί τον σχεδιασμό
σύνθετων και πολύπλοκων εργαλείων μη παραμετρικών
προσεγγίσεων δεδομένων για πραγματικά προβλήματα.
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης απαιτεί εμπειρία σε
μεθοδολογίες ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων,
οι οποίες συμπεριλαμβάνουν γνώσεις στατιστικής, αναλυτικής βελτιστοποίησης, θεωρίας αλγορίθμων και τεχνικών πληροφορικής.
Οι υποψήφιοι της παραπάνω θέσης θα πρέπει να έχουν
ερευνητικό και διδακτικό έργο εντός των παραπάνω θεματικών ενοτήτων.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr),

Τεύχος Γ’ 846/12.09.2016

μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 21 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Τεύχος Γ’ 846/12.09.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 6277
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης της Σχολής
Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Μηχανική».
Η Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό 18.05.2016, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και
Διοίκησης (αρ. 21/13.04.2016/4.1.3) και σύμφωνα με τις
διατάξεις:
1) Της παρ. 1 περ. α και β του άρθρου 19 του Ν. 4009/
2011 (195 Α’) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 1 του Ν. 4405/2016 (129 Α’).
2) Της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α’)
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 7
του Ν. 4405/2016 (129 Α’).
3) Τις παρ. 8, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
Ν. 4405/2016 (129 Α’).
4) Της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄).
5) Του άρθρου 8 παρ.18 εδάφιο η του Ν. 4009/2011
(195 Α’).
6) Της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982 (87 Α’).
7) Του Π.δ. 134/1999 (132 Α’).
8) Του άρθρου 9 παρ. 10γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012.
9) Της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 3549/2007 (Α’ 69).
10) Της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ.
Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β’) και των
σχετικών εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Φ.11/196295/Ε5/
20.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙ659-ΟΝΧ) και Φ.122.1/192/26335/
Β2/24.02.2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
11) Την υπ’ αρ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24.02.2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού
προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ
και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17»
(ΑΔΑ:7Ξ354653ΠΣ-0Θ3) η οποία τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26.02.2016 (ΑΔΑ:
6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1) απόφαση.
12) Την υπ’ αρ. 14/31.03.2016 απόφαση της Συγκλήτου,
θέμα 8.5 «Κατανομή δεκαπέντε (15) θέσεων μελών ΔΕΠ
στα Τμήματα του Ιδρύματος».
13) Την υπ’ αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα «Οδηγίες
εφαρμογής του Ν. 4369 (Α’27), του Ν. 4386/2016 (Α’ 83)
και του Ν. 4405/2016 (Α’ 129)» (ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την
πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Χρηματοοικονομική Μηχανική».
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Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά κυρίως
στην πρόβλεψη και διαχείριση της αβεβαιότητας και
των κινδύνων που χαρακτηρίζουν τις χρηματοοικονομικές αγορές, καθώς και τα αντίστοιχα προϊόντα, με βάση
πιθανοθεωρητικές και στατιστικές προσεγγίσεις. Οι εν
λόγω προσεγγίσεις:
- Προϋποθέτουν την εις βάθος κατανόηση της λειτουργίας και των κινδύνων των χρηματοοικονομικών
αγορών, και
- Στοχεύουν στην ορθή χρήση και τον σχεδιασμό σύνθετων και πολύπλοκων χρηματοοικονομικών εργαλείων.
Δεδομένης της φύσης του αντικειμένου και της στενής
του σχέσης με την οικονομετρία των χρηματοοικονομικών αγορών, ιδανικοί υποψήφιοι για την θέση αυτή είναι
επιστήμονες με ερευνητικό έργο στις εφαρμογές της
θεωρίας πιθανοτήτων και της στατιστικής (καθώς και των
υπολογιστικών τεχνικών που βασίζονται σε αυτές) στην
ανάπτυξη χρηματοοικονομικών εργαλείων και στην ανάλυση-διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr),
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την
ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο Τύπο
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
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Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 21 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Αριθμ. 6437
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων
της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών».
Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό
22/01.07.2016, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (αρ. 5/10.06.2016/6.2) και σύμφωνα με τις διατάξεις:
1) Της παρ. 1 περ. α και β του άρθρου 19 του Ν. 4009/
2011 (195 Α’) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 1 του Ν. 4405/2016 (129 Α’).
2) Της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 (83 Α’)
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο τέταρτο παρ. 7
του Ν. 4405/2016 (129 Α’).
3) Τις παρ. 8, 9, 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
Ν. 4405/2016 (129 Α’).
4) Της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 4009/2011 (195 Α΄).
5) Του άρθρου 8 παρ.18 εδάφιο η του Ν. 4009/2011
(195 Α’).
6) Της παρ. 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 1268/1982
(87 Α’).
7) Του Π.δ. 134/1999 (132 Α’).
8) Του άρθρου 9 παρ. 10γ του Ν. 4009/2011 όπως έχει
τροποποιηθεί από το Ν. 4076/2012.
9) Της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.3549/2007 (Α’ 69).
10) Της κοινής υπουργικής απόφασης με αρ. πρωτ.
Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β’) και των
σχετικών εγκυκλίων με αρ. πρωτ. Φ.11/196295/Ε5/
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20.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙ659-ΟΝΧ) και Φ.122.1/192/26335/
Β2/24.02.2014 του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
10) Την υπ’ αρ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24.02.2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας με θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού
προσωπικού/μελών ΔΕΠ-ΕΠ στα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ
και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17»
(ΑΔΑ:7Ξ354653ΠΣ-0Θ3) η οποία τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26.02.2016 (ΑΔΑ:
6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1) απόφαση.
11) Την υπ’ αρ. 14/31.03.2016 απόφαση της Συγκλήτου,
θέμα 8.5 «Κατανομή δεκαπέντε (15) θέσεων μελών ΔΕΠ
στα Τμήματα του Ιδρύματος».
12) Την υπ’ αρ. Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.07.2016 εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού με θέμα «Οδηγίες
εφαρμογής του Ν. 4369 (Α’ 27), του Ν. 4386/2016 (Α’ 83)
και του Ν. 4405/2016 (Α’ 129)» (ΑΔΑ: 7Α0Λ4653ΠΣ-2Ι3),
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την
πλήρωση μιας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μάρκετινγκ Προϊόντων και Υπηρεσιών».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το αντικείμενο της θέσης πραγματεύεται θέματα Μάρκετινγκ που σχετίζονται με τη δημιουργία, ανάπτυξη,
επικοινωνία και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
τα οποία έχουν αξία για τους πελάτες (άμεσους και τελικούς), τους συνεργάτες και την κοινωνία ευρύτερα.
Περιλαμβάνει ζητήματα και μεθοδολογίες που αφορούν
στην κοινωνία και το μάρκετινγκ, θεωρία και μοντέλα
μάρκετινγκ, μάρκετινγκ μάνατζμεντ, πολιτικές προϊόντος, κανάλια διανομής, τιμολόγηση και προώθηση,
διοίκηση προϊόντων και μαρκών με έμφαση στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή στην επιτυχημένη
περαιτέρω ανάπτυξή τους στη διάρκεια του κύκλου ζωής
τους. Επίσης περιλαμβάνει ζητήματα και μεθοδολογίες
που σχετίζονται με την εμπειρία του χρήστη, τη συμπεριφορά καταναλωτή, την τοποθέτηση του προϊόντος ή
της υπηρεσίας στην αγορά.
Το συγκεκριμένο αντικείμενο αποσκοπεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία στο αντικείμενο του Τμήματος
μέσω της ανθρωποκεντρικής αντίληψης σε θέματα σχεδίασης προϊόντων και υπηρεσιών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ερευνητική και διδακτική εμπειρία σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
θεματικές περιοχές:
- Μοντέλα και στρατηγικές μάρκετινγκ.
- Στρατηγικός σχεδιασμός, στρατηγική διοίκηση, διοίκηση προϊόντων και μαρκών. Ανταγωνιστικές στρατηγικές, ανάλυση κλάδου, σχέσης αποδοτικότητας.
Συμπεριφορά καταναλωτή, παράγοντες επιρροής και
διαδικασία λήψης αποφάσεων επιλογής/απόρριψης από
τον «πελάτη/χρήστη». Εταιρική ταυτότητα, σχεδιασμός
και ανάπτυξη χαρτοφυλακίου μαρκών (brand portfolio)
στο πλαίσιο του κύκλου ζωής τους και απόδοση προσδι-
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οριστικών στοιχείων μαρκών (brand elements building
process).
Σχετικά μαθήματα του ΠΠΣ και του ΠΜΣ:
- Μάρκετινγκ (ΠΠΣ).
- Επιχειρηματικότητα (ΠΠΣ).
- Στούντιο 7α - Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων.
- Στούντιο 7β - Detail Product Design (ΠΠΣ).
- Στούντιο 7γ - Service Design (ΠΠΣ).
- Στούντιο 5 & 6 - Σχεδίαση Προϊόντων (ΠΠΣ).
- Θεωρία Οργανώσεων (ΠΠΣ).
- Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση Προϊόντος
(ΠΜΣ).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr),
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης
της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον ημερήσιο τύπο μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση
δικαιολογητικά.
Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.
- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται
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πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
- Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου
Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού
τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο
κώλυμα διορισμού.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη
θέση υποχρεούται να καταθέσει:
- Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.
Η προκαλούμενη δαπάνη, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να προσδιοριστεί, θα καλυφθεί από πιστώσεις του
προϋπολογισμού έτους 2017 του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 25 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*03008461209160008*

