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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ
Α.Π.: 1841

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ
Πποκήπςξη θέζηρ μέλοςρ ΔΕΠ ηος
Σμήμαηορ Μαθημαηικών
ηος
Πανεπιζηημίος Αιγαίος ζηη βαθμίδα ηος Καθηγηηή με γνωζηικό ανηικείμενο
«Διαθοπικέρ Εξιζώζειρ»
Η Γ.Σ.Δ.Σ. ηνπ
Τκήκαηνο Μαζεκαηηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ ζηε
ζπλεδξίαζε ηεο 29.03.2012, ιακβάλνληαο ππόςε ηελ από 26.03.2012 αίηεζε
εμέιημεο κέινπο ΓΔΠ θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:
1)Τεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4009/2011 (195 Α’)
2) ηεο παξ. 2 ηνπ θεθ. Α’ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 2083/92 (159 Α’) όπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3549/2007 (69 Α’)
3)Τνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 3549/2007
4)Τεο παξ. 5α ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.1268/82 (87 Α΄), όπσο αληηθαηαζηάζεθε ηειηθώο
κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2517/1997 (160 Α’)
5) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 1268/82, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 26
ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Ν. 2083/92
6) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2517/1997,
7) ηεο πεξηπη. iii ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 1268/82 όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε
ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3282/2004 (208 Α’),
8) ηνπ Π.Γ. 134/1999 (132 Α’),
απνθάζηζε ηελ πξνθήξπμε (αλνηθηή πξνθήξπμε) γηα ηελ πιήξσζε κηαο (1) ζέζεο
ΓΔΠ, σο εμήο:
ΠΑΝΔΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΦΟΛΗ ΘΔΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
- Μία (1) ζέζε ΓΔΠ ζηε βαζκίδα ηνπ
«Γηαθνξηθέο Δμηζώζεηο».

Καζεγεηή, κε γλσζηηθό αληηθείκελν

Καινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο ηελ
ππνςεθηόηεηά ηνπο κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δύν (2) κελώλ από ηελ
εκεξνκελία ηνπ εγγξάθνπ ηεο αλαθνίλσζεο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο Πξνθήξπμεο απηήο
ζηνλ Ηκεξήζην Τύπν καδί κε όια ηα αλαγθαία γηα ηελ θξίζε δηθαηνινγεηηθά.
Μαδί κε ηελ αίηεζε πξέπεη λα ππνβάινπλ:
1. Αληίγξαθν ησλ πηπρίσλ θαη ησλ ηίηισλ ζπνπδώλ ηνπο. Αλ νη ηίηινη ζπνπδώλ
έρνπλ ρνξεγεζεί από Α.Δ.Ι. εμσηεξηθνύ ζα πξέπεη λα ππνβιεζνύλ θαη νη
ζρεηηθέο βεβαηώζεηο ηζνηηκίαο από ηνλ ΓΟΑΤΑΠ ή αληίγξαθν ηεο αίηεζεο γηα
αλαγλώξηζε ηεο ηζνηηκίαο
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2. Βηνγξαθηθό Σεκείσκα
3. Αλαιπηηθό ππόκλεκα γηα ηα ππνβαιιόκελα πξσηόηππα επηζηεκνληθά
δεκνζηεύκαηα.
4. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή θαη άιια επηζηεκνληθά δεκνζηεύκαηα
- Τα αλσηέξσ ησλ πεξηπηώζεσλ 2,3,4 ππνβάιινληαη ζε ηλεκηπονική μοπθή
(CD ή άιιν απνζεθεπηηθό κέζν) και ζε ένα ανηίηςπο ένηςπηρ κνξθήο ην
νπνίν ζα βξίζθεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Τκήκαηνο θαη ζα είλαη ζηε δηάζεζε
όισλ ησλ κειώλ ηνπ εθιεθηνξηθνύ ζώκαηνο, ηεο εηζεγεηηθήο επηηξνπήο θαη
ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελ ιόγσ δηαδηθαζία θαη θαζ’
όιε ηε δηάξθεηα απηήο.
5. Πηζηνπνηεηηθό Υγείαο θαη θπζηθήο θαηαιιειόηεηαο ηεο
Α’/βάζκηαο
Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο
- Τν πηζηνπνηεηηθό γέλλεζεο ζα αλαδεηεζεί απηεπαγγέιησο από ηελ ππεξεζία πνπ ζα
πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνύ. Πξνθεηκέλνπ γηα πνιίηεο θξαηώλκειώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθό ηεο αξκόδηαο αξρήο ηνπ
θξάηνπο ηελ ηζαγέλεηα ηνπ νπνίνπ έρεη ν ππνςήθηνο.
- Τν αληίγξαθν Πνηληθνύ Μεηξώνπ δηθαζηηθήο ρξήζεο θαη ην πηζηνπνηεηηθό
ζηξαηνινγηθήο θαηάζηαζεο ηύπνπ Α’ ζα αλαδεηεζνύλ απηεπαγγέιησο από ηελ
ππεξεζία πνπ ζα πξνβεί ζηελ έθδνζε ηεο ηειηθήο πξάμεο δηνξηζκνύ.
Με ππεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/1986 νη ππνςήθηνη δεζκεύνληαη όηη ζα έρνπλ
εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεώζεηο ή ζα έρνπλ απαιιαγεί λόκηκα από
απηέο πξηλ ηελ έθδνζε ηεο Πξπηαληθήο Πξάμεο δηνξηζκνύ ηνπο. Τν θώιπκα ηεο κε
εθπιήξσζεο ησλ ζηξαηησηηθώλ ππνρξεώζεσλ δελ ηζρύεη γηα πνιίηεο θξάηνπο-κέινπο
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη όκνην θώιπκα δηνξηζκνύ.
Οη αλσηέξσ πνιίηεο νθείινπλ λα ππνβάινπλ, εθηόο ησλ πην πάλσ
δηθαηνινγεηηθώλ θαη πηπρίν ή κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ Διιεληθνύ Α.Δ.Ι. ή
απνιπηήξην Διιεληθνύ Λπθείνπ ή εμαηαμίνπ Γπκλαζίνπ ή πηζηνπνηεηηθό
ειιελνκάζεηαο Γ1 επηπέδνπ από ην Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, από ην νπνίν ζα
απνδεηθλύεηαη ε πιήξεο γλώζε θαη άλεηε ρξήζε ηεο Διιεληθήο γιώζζαο.
Η πξνθαινύκελε δαπάλε, ηεο νπνίαο ην ύςνο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί, ζα
θαιπθζεί από πηζηώζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ (Δηδ. Φνξέα 23-200 ΚΑΔ
5113).
Η πξνθήξπμε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.
Μπηηιήλε, 24.04.2012
Ο Πξύηαλεο

Πάξηο Α. Τζάξηαο
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