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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

Η Συνέλευση του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και          
Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ.        
109/26.11.2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα/ων με        
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ.            
407/1980 (Α΄ 112), όπως ισχύει, για την κάλυψη των αναγκών διδασκαλίας των            
μαθημάτων «Κοινωνική Γεωγραφία» και «Χωροκοινωνικές και Πολιτισμικές       
Διακρίσεις και Ιεραρχίες» για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους          
2020-2021. 
  
Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει: α) να είναι κάτοχοι πτυχίου Γεωγραφίας ή            
συναφών επιστημών, β) να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε συναφές με           
το/τα μάθημα/τα αντικείμενο, και γ) να έχουν ερευνητικό και συγγραφικό έργο στο            
αντικείμενο του/των μαθήματος/των καλούνται να υποβάλουν ταχυδρομικά μέχρι την        
Τετάρτη 16.12.2020, στη Γραμματεία του Τμήματος (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο,        
Τμήμα Γεωγραφίας, Ελ. Βενιζέλου 70, Τ.Κ. 17671), υπόψη κ. Ζ. Φουλίδη, τα            
ακόλουθα δικαιολογητικά: 
 

1. Αίτηση με αναφορά στο/στα μάθημα/τα 
 

2. Βιογραφικό σημείωμα (το οποίο θα πρέπει να περιέχει και Αναλυτικό 
Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα) 
 

http://diavgeia.gov.gr/archives/1


3. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα πτυχίου ΑΕΙ και Διδακτορικού 
Διπλώματος  (αναγνωρισμένα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α 
- εάν έχουν εκδοθεί από ιδρύματα της αλλοδαπής) 

 
4. Βεβαιώσεις διδακτικής εμπειρίας και προϋπηρεσίας (εάν υπάρχουν) 

 
5. Κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί, κατά την κρίση του ενδιαφερομένου, να 

βοηθήσει στην επιλογή.  

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν εκτός των ανωτέρω           
δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή          
απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό        
ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα            
αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και η άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας. 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος, κ. Ζ.           
Φουλίδη, τηλ. 210 9549 155,  (10.00-13.00). 

 
Η Πρόεδρος του Τμήματος 

 
.……..(υπογραφή)*……….. 

 
 

Κωνσταντία Αικατερίνη Λαζαρίδη 
Καθηγήτρια 
 
 
 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα. 
 


