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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80  
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 
 
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην 
υπ.αριθμ. 10/23.05.2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων βάσει του άρθρου 5 του Π.Δ. 
407/80, για τη διδασκαλία και την υποστήριξη των μαθημάτων του Τμήματος στα παρακάτω 
γνωστικά αντικείμενα, υπό τη αίρεση της ύπαρξης αντίστοιχων πιστώσεων: 

• Γενική Οικολογία: Χερσαία και Υδατικά Οικοσυστήματα  
• Ενεργειακός Σχεδιασμός: Πολιτική και Τεχνολογία  
• Εδαφικοί Πόροι και Βλάστηση  
• Περιβαλλοντική Χημεία και Ρύπανση Περιβάλλοντος  
• Περιβαλλοντική Αναλυτική Χημεία  
• Διαχείριση Στερεών αποβλήτων  

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.  
Για την πρόσληψη θα συνεκτιμηθούν τα εξής: 
- Προϋπηρεσία σε πανεπιστημιακή διδασκαλία. 
- Εμπειρία από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. 
- Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. 
Οι μηνιαίες αποδοχές των διδασκόντων θα οριστούν ανάλογα με τα προσόντα τους.  
 
Όσοι επιλεγούν, εκτός από το διδακτικό έργο, θα κληθούν επιπλέον να προσφέρουν έργο στα 
εργαστήρια (ερευνητικά και προπτυχιακά) και να συνεπικουρούν τα μέλη Δ.Ε.Π. στη 
διδασκαλία, στις πτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, στο διοικητικό και 
αναπτυξιακό έργο του Τμήματος καθώς και στις λοιπές δραστηριότητές τους.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
(σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή) και επικυρωμένους τίτλους σπουδών, δηλώνοντας τα 
γνωστικά αντικείμενα στα οποία εμπίπτουν έως την 8η/6/2012, στην παρακάτω διεύθυνση: 
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Γραμματεία Τμήματος Περιβάλλοντος  
Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη 
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα τηλέφωνο 22510-36202 - 36284 (κα Χ. Μπέλλου και κα Δ.. Μουτζούρη). 

 
 

Καθηγητής Δ. Χαραλαμπόπουλος 
Πρόεδρος Τμήματος Περιβάλλοντος 
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