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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αριθμ. 6259
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη
βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό
αντικείμενο «Τεχνολογία και Ποιότητα Τροφίμων
Ζωικής Προέλευσης».
Η Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό
06/18.04.2016 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 αριθμ. Φ.122.1/
1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β’) και των σχετικών
εγκυκλίων με αριθμ. 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’ αριθμ. Φ.122.1/19/31911/Ζ2/24.02.2016
απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας με
θέμα «Κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτι-

Αρ. Φύλλου 848

κού 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’ αριθμ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26.02.2016 (ΑΔΑ:
6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1) απόφαση,
12) την υπ’ αριθμ. 14/31.03.2016 απόφαση της Συγκλήτου, θέμα 8.5 «Κατανομή δεκαπέντε (15) θέσεων μελών
ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος»,
13) την υπ’ αριθμ. 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 «Τεχνολογία και Ποιότητα Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει θεωρητική και
εφαρμοσμένη γνώση σε θέματα τεχνολογίας και ποιότητας τροφίμων ζωικής προέλευσης. Συγκεκριμένα ο/η
ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να καλύπτει μια ή
περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
- Τεχνολογία και ποιότητα γαλακτοκομικών
- Τεχνολογία και ποιότητα ιχθυηρών
- Τεχνολογία και ποιότητα κρέατος
- Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών ανάλυσης,
προσδιορισμού και βελτίωσης της θρεπτικής/διατροφικής αξίας και των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών
τροφίμων ζωικής προέλευσης.
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
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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’ 848/13.09.2016

Αριθμ. 6439
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 «Σχεδίαση Μηχανοτρονικών Προϊόντων
και Συστημάτων».
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),
9) της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. Φ.122.1/
1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β’) και των σχετικών
εγκυκλίων με αριθμ. 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,
10) την υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26.02.2016 (ΑΔΑ:
6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1) απόφαση,
11) την υπ’ αριθμ. 14/31.03.2016 απόφαση της Συγκλήτου, θέμα 8.5 «Κατανομή δεκαπέντε (15) θέσεων μελών
ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος»,
12) την υπ’ αριθμ. 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
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αντικείμενο «Σχεδίαση Μηχανοτρονικών Προϊόντων και
Συστημάτων» Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Ως Μηχανοτρονική ορίζεται η συνεργατική ολοκλήρωση της επιστήμης του μηχανολόγου μηχανικού με
την ηλεκτρονική και τον ευφυή έλεγχο στο σχεδιασμό
και την κατασκευή προϊόντων και διαδικασιών. Ο σχεδιασμός μηχανοτρονικών προϊόντων και συστημάτων αποτελεί σημαντικό κλάδο της επιστήμης της Μηχανικής και
έχουν αναπτυχθεί σημαντικές επιστημονικές προσπάθειες ώστε να αποτελέσει αυτόνομο επιστημονικό πεδίο,
το οποίο στηρίζεται στη συνεργατική ολοκλήρωση των
παραπάνω διεπιστημονικών πεδίων. Η θεωρητική θεμελίωση του μηχανοτρονικού σχεδιασμού επιτυγχάνεται
με την ανάπτυξη μοντέλων, εργαλείων και μαθηματικών
διατυπώσεων προς την κατεύθυνση της αυτοματοποίησης της διαδικασίας σχεδιασμού. Ο μηχανοτρονικός
σχεδιασμός βρίσκει εφαρμογές σε πολλά πεδία όπως ο
σχεδιασμός ρομποτικών συστημάτων, αυτόνομων οχημάτων, συστημάτων ιατρικής απεικόνισης, κα.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ερευνητική και διδακτική εμπειρία σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες
θεματικές περιοχές:
- Σχεδιασμός μηχανοτρονικών προϊόντων και συστημάτων με έμφαση στη θεωρία σχεδιασμού.
- Σχεδιασμός ρομποτικών συστημάτων με έμφαση
στην κινηματική σχεδίαση και στον έλεγχο.
- Σχεδιασμός ρομποτικών κυψελών.
- Σχεδιασμός ρομποτικών αρπαγών.
- Σχεδιασμός αυτόνομων ρομπότ (autonomous robots)
ή αυτόνομων οχημάτων (autonomous vehicles) ή καθοδηγούμενων αυτόματων οχημάτων (AGVs).
- Σχεδιασμός μηχανοτρονικών ιατρικών συστημάτων.
- Μεθοδολογίες ελέγχου μηχανοτρονικών προϊόντων
με έμφαση σε τεχνητή νοημοσύνη, έμπειρα συστήματα,
τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, ασαφή συστήματα.
Σχετικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών:
- Μηχανοτρονική
- Ρομποτική
- Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανισμών
- Ανάλυση και Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ
- Στούντιο 7β - Detail Product Design (ΠΠΣ)
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, 25 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Αριθμ. 6253
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη
βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων».
Η Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό 06/
18.04.2016 και σύμφωνα με τις διατάξεις:
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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 αριθμ. Φ.122.1/
1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β’) και των σχετικών εγκυκλίων με αριθμ. Φ.11/196295/Ε5/20.12.2013 (ΑΔΑ: ΒΙ659ΟΝΧ) και Φ.122.1/192/26335/Β2/24.02.2014 του Γενικού
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
11) την υπ’ αριθμ. 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’ αριθμ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26.02.2016 (ΑΔΑ:
6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1) απόφαση,
12) την υπ’ αριθμ. 14/31.03.2016 απόφαση της Συγκλήτου, θέμα 8.5 «Κατανομή δεκαπέντε (15) θέσεων μελών
ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος»,
13) την υπ’ αριθμ. 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 Αναπληρωτή
Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει θεωρητική και
εφαρμοσμένη γνώση σε θέματα Μοριακής Βιολογίας και
Βιοτεχνολογίας τροφίμων. Συγκεκριμένα ο/η ιδανικός/ή
υποψήφιος/α θα πρέπει να καλύπτει μια ή περισσότερες
από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
- Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών βιολογικών
διεργασιών για την παραγωγή τροφίμων
- Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων ταυτοποίησης
γενετικού υλικού
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- Ανάπτυξη και εφαρμογή διαγνωστικών μεθόδων μοριακής βιολογίας, γενετικής και βιοτεχνολογίας
- Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων γονιδιακής ρύθμισης
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.
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.
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Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 21 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Αριθμ. 6247
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή με
γνωστικό αντικείμενο «Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά».
Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό
19/15.04.2016, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση
της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών (αρ. 26/
14.04.2016/2) 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 αριθμ. Φ.122.1/
1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β’) και των σχετικών
εγκυκλίων με αριθμ. 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’ αριθμ. 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’ αριθμ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26.02.2016 (ΑΔΑ:
6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1) απόφαση,
12) την υπ’ αριθμ. 14/31.03.2016 απόφαση της Συγκλήτου, θέμα 8.5 «Κατανομή δεκαπέντε (15) θέσεων μελών
ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος»,
13) την υπ’ αριθμ. 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)

6291

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 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή
Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά».
Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» περιλαμβάνει δύο επιστημονικούς
κλάδους. Στον Ταξινομητικό Κατάλογο των Μαθηματικών Αντικειμένων της Αμερικανικής Μαθηματικής Εταιρίας (2010 Μathematics Subject Classification, American
Mathematical Society) αυτό το γνωστικό αντικείμενο
σχετίζεται άμεσα με τους κωδικούς 60-ΧΧ, 91-XX. Περιλαμβάνει πολλές αναγνωρισμένες ειδικότητες όπως Στοχαστικές Διαδικασίες, Στοχαστική Ανάλυση, Μαρκοβιανές Αλυσίδες, Θεωρία Ανανέωσης, Martingales, Θεωρία
και Διαχείριση Κινδύνων, Θεωρία Ακραίων Φαινομένων,
Αναλογισμός, Μαθηματικά Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά Παράγωγα, Συμβάντα Ζωής και Θανάτου, Θεωρία
Επιτοκίου, Arbitrage, Tιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών
στον ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό και χρηματοπιστωτικό κλάδο.
To γνωστικό αντικείμενο της παραπάνω θέσης σχετίζεται με τα εξής μαθήματα:
α) Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Πιθανότητες Ι, ΙΙ, Στοχαστικές Διαδικασίες, Χρηματοοικονομικά
Μαθηματικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Θεωρία Κινδύνων Εισαγωγή στην
Ασφάλιση, Εισαγωγή στη Συνδυαστική και Πιθανότητες,
Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Μακροοικονομική Θεωρία Ι, ΙΙ, Μικροοικονομική Θεωρία I, ΙΙ,
Επιχειρησιακή Έρευνα (Γραμμικός και Δυναμικός Προγραμματισμός), Επενδύσεις, Μαθηματικά Ασφαλίσεων
Ζωής Ι, ΙΙ, Λογιστική, Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης,
Μαθηματικά Γενικών Ασφαλίσεων Ι, ΙΙ, Υπολογιστική
Στατιστική - Μέθοδοι Προσομοίωσης, Χρονοσειρές, Επιχειρηματικότητα, Ανάλυση Επιβίωσης, Συνταξιοδοτικά
Σχήματα, Αντασφάλιση, Οικονομετρία, Στοιχεία Διεθνών
Χρηματοοικονομικών Αγορών, Χρηματοοικονομική
των Επιχειρήσεων, Θεωρία Ακραίων Κινδύνων, Μοντελοποίηση Ακραίων Φαινομένων, Θεωρία Στοχαστικής
Ανάλυσης, Στοχαστική Μοντελοποίηση, Οικονομική –
Χρηματοοικονομική Στατιστική, Θεωρία Αποφάσεων
και Παιγνίων, Εισαγωγή στη Διοικητική Τραπεζικών Κινδύνων, Μαθηματικά Οικονομικά.
β) Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Στατιστική και
Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά”: Μέτρηση και Διαχείριση Κινδύνου, Ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας,
Επιτόκια-Ομόλογα, Βελτιστοποίηση Χαρτοφυλακίου, Παράγωγα, Ανάλυση και Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης,
Γενικές Ασφαλίσεις, Αναλογιστικά Μαθηματικά.
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
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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’ 848/13.09.2016

Αριθμ. 6257
Προκήρυξη θέσης Καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογικά Οικονομικά».
Η Κοσμητεία της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη συνεδρίαση με αριθμό
06/18.04.2016 και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση
της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλλοντος (αρ. 10/
13.04.2016/3.1), 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 αριθμ.
Φ.122.1/1137/145793/Β2/09.10.2013 (2619 Β’) και
των σχετικών εγκυκλίων με αριθμ. 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’ αριθμ. 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’ αριθμ. Φ.122.1/20/35021/Ζ2/26.02.2016 (ΑΔΑ:
6ΜΑΤ4653ΠΣ-ΧΧ1) απόφαση,
12) την υπ’ αριθμ. 14/31.03.2016 απόφαση της Συγκλήτου, θέμα 8.5 «Κατανομή δεκαπέντε (15) θέσεων μελών
ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος»,
13) την υπ’ αριθμ. 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 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου
Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Οικολογικά Οικονομικά».
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει ερευνητικό
έργο στα οικολογικά οικονομικά. Αναλυτικότερα δίνεται
έμφαση στις παρακάτω θεματικές:
- Ανάπτυξη μεθοδολογιών μέτρησης και αποτίμησης
των οικοσυστημικών υπηρεσιών
- Μέθοδοι οικονομικής αξιολόγησης του φυσικού κεφαλαίου
- Ενσωμάτωση του φυσικού κεφαλαίου και των υπηρεσιών στους Εθνικούς Λογαριασμούς
- Μέθοδοι εφαρμογής αποτελεσματικών περιβαλλοντικών πολιτικών
- Ολοκληρωμένη ανάλυση των οικονομικών και φυσικών δομών του πλανήτη σε διάφορες κλίμακες του
χώρου
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, 21 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ
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Τεύχος Γ’ 848/13.09.2016

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

*03008481309160008*

